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บทความน้ี เป็นส่วนห น่ึงของวิทยานิพนธ์ “ ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในช้ันพนักงานสอบสวน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงอํานาจหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนรวมถึงค้นหาปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานในช้ันพนักงาน
สอบสวนของประเทศไทยนํามาเปรียบเทียบกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในต่างประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ การวิจัยได้เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอังกฤษ นอกจากน้ัน ยังได้เปรียบเทียบกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในต่างประเทศ
ที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากนั้นจึง
นํามาวิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายในแต่ระบบกฎหมาย หาแนวทางและหามาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาดังกล่าว เพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับอํานาจหน้าที่
ของเจ้าพนักงานสอบสวนคดีทั่วไปของประเทศไทยให้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถ
รวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้กรอบ
ของกฎหมายที่บัญญัติชัดเจนและเหมาะสมกับประเทศไทย 
 จากการศึกษา พบว่า ในปัจจุบันการใช้อํานาจของพนักงานสอบสวนคดีอาญาทั่วไป ในการ
แสวงหาพยานหลักฐานตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และ
ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่มีอํานาจในการเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า อีกทั้ง
ยังมีกฎหมายให้อํานาจไว้ชัดเจน 

พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรืออยู่ในความครอบครอง
ของผู้ให้บริการ เช่น ผู้ประกอบการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ประกอบการด้านการเงินการธนาคาร 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจึงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารหรือ
ข้อมูลอันเกิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลน้ันๆ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติอํานาจไว้
อย่างชัดเจนจึงจะกระทําไม่ได้ การการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยกฎหมายวิธี
ความอาญาจึงยังไม่เพียงพอสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศเพ่ือทราบถึงอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบกับอํานาจของพนักงานสอบสวนของประเทศไทยต่อไป 
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แนวทางในการแก้ไขปัญหามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ประเทศไทย จะต้องบัญญัติกฎหมายใน
การใช้อํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจในการ
แสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ชัดเจน เพ่ือให้การแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องของการยึดและค้นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็นความผิด
ซึ่งหน้าการยึดการค้นเพ่ือตรวจสอบไม่จําต้องขอหมายค้น เพียงอาศัยเหตุอันควรสงสัยว่ามีส่วน
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดก็เพียงพอแล้ว และกรณีที่ผู้ครอบครองให้ความยินยอมแก่เจ้าหน้าที่
สามารถทําการค้นและยึดข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ การใช้อํานาจต้อง
ไม่เกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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This article is a part of the thesis “legal issues about electronic evidence and 
witness collection in investigator level” aims to study duties and power of 
investigators as well as ascertaining legal issues about evidence and witness 
collection in investigator level of Thailand to compare with power and duties of 
investigators in foreign countries that exercise common law. The research was 
conducted to compare with law in The United States of America and England. 
Furthermore, it included the comparison of power and duties of investigators in 
foreign countries that exercise common law by comparing with Federal Republic of 
Germany. The result would be analyzed in terms of legal issues in each law system 
to find guidelines and measures relating to such problems. After that, the researcher 
would apply the result to propose approaches for resolving issues about power and 
duties of general investigators in Thailand so that they have lawful power and duties 
to gather electronic evidence and witness effectively. Meanwhile, their actions 
should be consistent with the law which is obviously and properly enforced in 
Thailand.  
 The study result was found that currently, power of investigators in general 
criminal cases to seek evidences and witnesses according to criminal procedure was 
not performed by special investigators or the officials subject to section 18 and 
section 19 of Computer Crime Act B.E. 2550 who had more authority to access 
electronic witness and the law was clearly stipulated about their authorization.  

Most electronic evidence and witness was personal information or under the 
possession of service providers such as mobile phone entrepreneurs, or finance and 
banking entrepreneurs. Therefore, duty performing of investigators was violating 
personal rights subject to the Constitution. To inspect personal information inside 
computers, communication devices or information in electronic media created by 
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such people, if the regulation on power was not obvious, could not be done. 
Gathering electronic evidence and witness subject to law on criminal procedure was 
not adequate. Accordingly, the researcher studied foreign laws to be aware of power 
and duties of investigators in the process of gathering electronic evidence and 
witness to compare with power and duties of investigators in Thailand.  

For the guideline to solve such issues, it is extremely necessary that Thailand 
needs to regulate the law about power exercising of investigators according to the 
Criminal Procedure Code so that they have power to seek electronic evidence and 
witness conspicuously and effectively in terms of seizing and searching electronic 
data. Such action does not need search warrant but the investigators may claim 
doubtful cause that those who are examined are involved in the offence and the 
owner consents the officials to search and seize data on the computer or electronic 
devices. Power exercising should not be excessive according to the law with clear 
regulations so that their performance would be more productive and effective.  
 
 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับโอกาส และความกรุณาจากบุคคลหลาย

ฝ่าย ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ําเลิศ ซึ่งท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่า
ย่ิงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการในการสอบ ให้คําแนะนํา คําปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ข้อคิดทางวิชาการ ตรวจสอบ รับรองการศึกษาวิจัยอิสระนี้จนสําเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พินัย ณ นคร ประธานกรรมการสอบการศึกษา
อิสระ และอาจารย์ ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ กรรมการสอบการศึกษาอิสระท่ีได้ให้ความเมตตา ให้ความรู้ 
แนวคิด คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขการศึกษาอิสระฉบับน้ีให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
และขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ คณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้เขียน รวมถึงผู้เป็นเจ้าของงานเขียนในหนังสือ วารสาร บทความ 
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ทุกท่านที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าตลอดจนได้อ้างอิงถึงผลงาน
ทางวิชาการซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีอย่างย่ิง  

นอกจากน้ี ผู้เขียนขอขอบคุณนางสาวจันทร์ทิพย์ แสงแปง และเพ่ือนที่คอยให้กําลังใจ และ
ให้ความช่วยเหลือ ผู้เขียนมาโดยตลอด  

ผู้เขียนสํานึกในความเมตตากรุณาของบุคคลต่างๆ ที่ได้เอ่ยนามไว้ข้างต้นแล้ว และปิติยินดี
อย่างย่ิงที่ได้มีโอกาสเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณของท่านให้ปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษรควบคู่กับ
วิทยานิพนธ์น้ีตลอดไป 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีคุณค่า และประโยชน์ต่อการศึกษาขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ส่วนถ้าเป็นความ
บกพร่องทั้งหลายผู้เขียนขอน้อมรับ และกราบขออภัยไว้ ณ ที่น้ีด้วย ขออาราธนาอํานาจคุณพระศรี
รัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกนี้ ดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความสุขสมปรารถนาทุก
ประการ 
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                            กันยายน 2559 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 

สังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการนําเทคโนโลยีและโทรคมนาคมเข้ามาใช้ ทํา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยไปสู่สังคมสมัยใหม่ เป็นยุคของสังคมข่าวสารหรือ
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้คอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการ
ดําเนินชีวิต ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้านน้ัน การ
ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพ่ือวัตถุประสงค์ทางด้านการกระทําความผิด ก็ได้รับการพัฒนาการควบคู่กันไป
ด้วย การกระทําความผิดที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
มีการพัฒนาวิธีการและรูปแบบในการกระทําความผิดให้มีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น เช่น การลัก
ทรัพย์ การฉ้อโกง การโอนเงินจากบัญชีธนาคารจากบัญชีหน่ึงไปสู่บัญชีหน่ึง เหล่าน้ีล้วนเป็น
อาชญากรรมที่เก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาว่าพนักงานสอบสวน
ไม่สามารถสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ เพราะพยานหลักฐานมากมายที่เก่ียวข้องกับ
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้กระทั่งตัวของพนักงานสอบสวนเองก็ยังมีคําถามและข้อสงสัยว่า
หากพบว่าเป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์จะต้องขอหลักฐานอะไรบ้าง จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
หรือจะต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ ควรสอบถาม
ไปยังหน่วยงานใดบ้าง การต้ังคําถามผู้เช่ียวชาญควรถามในประเด็นใดบ้าง เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นปัญหา
ของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น  

ในอดีตพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักในการ
ตีความว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสิ่งบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์น้ันเป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
แต่ในปัจจุบันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์อีกต่อไป พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ถูกพบในทุกหนทุกแห่ง 
แทรกซึมมาอยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันของคนทั่วไป ซึ่งแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าน่ันเป็นการสร้าง
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งอีเมลล์ การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล การสืบค้นในเว็บไซด์
ต่าง ๆ ล้วนเป็นการสร้างพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น  

เน่ืองจากมาตรการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่สามารถครอบคลุมไปถึง
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เท่าที่ควร การขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องก็ยากลําบาก
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือแม้ว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก หรือแม้กระทั่งไปขอรับเองซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาอย่างมากท่ีจะนําพยานหลักฐานประเภทนี้เข้าสู่สํานวนการสอบสวนได้ จะเห็นได้ว่าการ
ดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความยากลําบากในการรวบรวมพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่ยากต่อการระบุตัวผู้กระทําความผิดเท่าน้ัน แต่การแสวงหาพยานหลักฐาน
จากหน่วยงานท่ีครอบครองพยานหลักฐานน้ัน ๆ ยากย่ิงกว่า แม้จะได้พยานหลักฐานมาแล้วก็มิได้
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หมายความว่าศาลจะรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน เน่ืองจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากพยานหลักฐานทั่วไป คือ เป็นข้อมูลที่ไม่มีรูปร่าง มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 
อีกทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังง่ายต่อการ กําจัด ทําลาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในเวลาอันสั้น จึงยาก
ต่อการค้นและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือนําพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อศาล  

การค้น การยึดพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องใช้อํานาจทางศาลเท่าน้ัน เพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทําให้เกิดความล่าช้าในการเข้าถึง
พยานหลักฐาน จึงเป็นช่องว่างที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดทําลายพยานหลักฐานได้ พนักงานสอบสวน
ก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องความรู้ความชํานาญในการเก็บพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
อํานาจที่จะเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังข้อจํากัด และให้กระทําได้ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เท่าน้ัน  

แม้ว่าหลังจากที่ประเทศไทยจะประกาศใช้พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่พนักงานสอบสวนก็ยังเป็นผู้รับผิดชอบรับคําร้องทุกข์ในคดีอาญา
ทั่วไป และหากพบว่าเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็จะทําหนังสือประสานไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งต้ัง 
เพ่ือตรวจสอบข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบวิเคราะห์การกระทําความผิด
ทางเทคโนโลยีรวบรวมเข้าสู่สํานวนการสอบสวนต่อไป   

การดําเนินคดีอาญาใด ๆ ล้วนมีจุดเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ ที่จะต้อง
รับผิดชอบในการรับคําร้องทุกข์จากผู้เสียหาย รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานโดยต้องพิจารณา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ให้อํานาจไว้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับพยานหลักฐาน หาก
เป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ก็ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 18-21 และหากเกี่ยวข้องกับ
ผู้ใช้บริการตามมาตรา 26 พนักงานสอบสวนจะต้องประสานขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแต่งต้ัง โดยทําหนังสือ หรือขอ
คําปรึกษาได้จากศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทําความผิดทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะความผิด
ตาม มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ซึ่งมี
ลักษณะใกล้เคียงกับประมวลกฎหมายอาญา พนักงานสอบสวนจําเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังใน
การที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้กระทบสิทธ์ิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครอง
และรับรองไว้ 

ปัจจุบันการดําเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน พยานหลักฐานล้วนเก่ียวข้องกับ
พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ผลอัน
เน่ืองมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร การรวบรวมพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์จึงมีความสําคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ในขณะที่ผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการรวบรวม
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีไม่เพียงพอ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีอาญาไม่มีอํานาจ
ในการเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เท่าที่ควร อีกทั้งยังขาดความรู้ความชํานาญในการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานประเภทนี้ รัฐก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความ
ชํานาญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหน่วยงานท่ีมีอํานาจหน้าที่และมี
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กฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ง่ายกว่าพนักงาน
สอบสวนทั่วไป เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็จะได้รับมอบหมายเฉพาะคดีสําคัญที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมอบหมาย
หรือคดีที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงของประเทศ   

แม้ว่าพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญในคดีที่เก่ียวข้องกับ
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการที่จะติดตามตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย แต่
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานก็มีลักษณะเฉพาะสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
โดยง่าย จึงจําเป็นที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะต้องมีความรู้ความชํานาญและสามารถเข้าถึง
พยานหลักฐานประเภทน้ีได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับอาชญากรที่มีความชํานาญด้านเทคโนโลยี ที่
พยายามจะทําลาย กลบเกลื่อนร่องรอยในการกระทําความผิดอยู่เสมอ เพ่ือให้การดําเนินคดีที่เก่ียวกับ
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยีต่อไป 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการศึกษาถึงอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ขึ้นตรงต่อสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ รวมถึงค้นหาปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน
สอบสวนของประเทศไทย นํามาเปรียบเทียบกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในกลุ่มประเทศท่ี
ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ซึ่งผู้วิจัยเปรียบกับ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
การบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการให้อํานาจพนักงานสอบสวนใน
การเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มที่ ให้ความสําคัญต่อการเข้าควบคุมข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างเหตุฉุกเฉิน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง
คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของพลเมือง การให้อํานาจของพนักงานตํารวจในการค้นจึงกระทําได้ไม่
มากกว่าความจําเป็น โดยพิจารณาจาก “มีเหตุอันควรสงสัย (Probable Cause)” ว่าพยานหลักฐาน
น้ันเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดและจะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนรวมเป็นหลัก 

นอกจากน้ี ผู้ วิจัยยังได้ศึกษาเปรียบเทียบถึงอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ใน
ต่างประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งได้มีการปรับแก้
กฎหมายที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องทันกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้ว่าสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จะให้ความสําคัญในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเป็นสําคัญ แต่
ศาลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางโดยศาลถือหลักว่า
พยานหลักฐานสามารถได้มาโดยหมายหรือหมายนั้นมีข้อบกพร่องก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไม่ได้ให้ความสําคัญกับกฎหมายเคร่งครัดนัก ในเรื่องหลักปฏิบัติในการใช้
มาตรการบังคับของเจ้าพนักงานในการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ดังน้ัน เพ่ือหามาตรการทางกฎหมายและแนวทางแก้ไขปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานที่
เป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
การให้อํานาจพนักงานสอบสวนทั่วไปเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความถูกต้องตาม
หลักการค้นหาความจริง สามารถดําเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
 



4 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวม
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการค้นและการยึดหลักฐานทางคดี 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตาม
กฎหมาย 

3. เพ่ือศึกษาถึงหลักกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน การค้น การจับ และการยึด
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาข้อขัดข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และการใช้อํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของใน
ประเทศไทย 

5. เพ่ือเสนอแนะและหามาตรการทางกฎหมายปรับแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในหมวดอํานาจของพนักงานสอบสวนทั่วไป ให้มีอํานาจเหมือนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษใน
การรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
  
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มีบทบัญญัติที่ให้อํานาจรัฐตรา
กฎหมายขึ้นมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ภายใต้ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกําหนด เช่น 
มาตรา 36 บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล รัฐจะ
กระทําการใด ๆ ก็ได้หากเป็นกรณีที่กระทําไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รัฐอาจอาศัยข้อยกเว้นดังกล่าว
เพ่ือให้อํานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ตามสมควรโดยเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารซึ่งจํากัดอยู่ภายในเคร่ืองมือสื่อสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลอันเกิดจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลน้ัน  ๆ  เช่น  ข้อมูลที่ ถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การแสวงหา
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือมาดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด โดยนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาปรับใช้จึงยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ มีความพิเศษแตกต่างจากพยานหลักฐานทั่วไป อีกทั้งยังง่ายต่อการทําลาย ยักย้าย 
ถ่ายเท หากนําระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง และการรวบรวมพยานหลักฐานว่าด้วยการค้น และยึด
ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้กับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ควรบัญญัติกฎหมายใน
เรื่องให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจหน้าที่เข้าถึงพยานหลักฐานในคดีที่เก่ียวกับอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ภายในขอบเขตที่ไม่กระทบสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  

ดังน้ัน ต้องศึกษามาตรการกฎหมายของต่างประเทศ เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการปรับแก้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เก่ียวข้องกับอํานาจของพนักงานสอบสวนทั่วไปให้
สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยถึงข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์หลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่ทีอยู่ว่าจะนํามาปรับใช้กับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้เพียงใด 
โดยจะทําการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี ที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของพนักงานพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจาก
บทกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงบรรดาเอกสารกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ศึกษาได้ค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ กฎ ระเบียบ คําสั่ง 
ข้อบังคับ เอกสารทางราชการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องน้ัน นํามาวิเคราะห์และเรียบเรียง 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือทราบถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในการค้นและการยึดหลักฐานทางคดี 

2. เพ่ื อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ เก่ียวข้องในการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย 

3. เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงหลักกฎหมายในการสืบสวนสอบสวน การค้น การจับ และการยึด
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ 
และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หาปัญหาข้อขัดข้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่
เก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานสอบสวนทั่วไปในประเทศไทย 

5. เพ่ือให้ทราบมาตรการทางกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาในหมวดอํานาจของพนักงานสอบสวนทั่วไป ให้มีกฎหมายรับรองอํานาจเหมือนกับพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงอํานาจหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนในคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
อังกฤษ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 



 
บทที่  2 

 
แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน 

ในการรวบรวมพยานหลกัฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
 

เน่ืองจากประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการนําเอาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้ามาใช้เพ่ือ
อํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน การดําเนินชีวิตของประชากรเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
ส่วนใหญ่ล้วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การส่งอีเมลล์ ส่งแฟกซ์ การ
ติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทํางาน การทําธุรกรรมด้านการเงินการ
บัญชี เหล่าน้ีล้วนเก่ียวข้องกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันเพ่ือสร้างความบันเทิง แม้แต่การศึกษา 
ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ  ก็จําเป็นต้องพ่ึงพาอินเทอร์เน็ต  

ในอีกด้านก็มีกลุ่มบุคคลที่นําเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ สําหรับ
ตนเองและพวกพ้อง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยทั่วไป ประเทศไทยกําลังประสบกับ
ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น และทวีความรุนแรงมากข้ึนเป็นลําดับมีความ
ซับซ้อนขึ้นในการก่ออาชญากรรม อาชญากรรมส่วนใหญ่มาจากการส่ือสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ  ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จํากัดเวลาและสถานที่  
 โครงสร้างทางกฎหมายทําให้เกิดปัญหาด้านการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด
กฎหมายและการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานสอบสวน จึงต้องมีการพัฒนา
ให้ทันต่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมประเภทน้ีเป็นลักษณะไร้พรมแดน รัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาค้นหาความรู้และวิธีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้
เกิดความเช่ียวชาญ เพราะการกระทําความผิดสามารถกระทําได้โดยไม่จํากัดเวลาสถานท่ี อีกทั้ง
พยานหลักฐานประเภทนี้ถูกทําลายได้โดยง่าย จึงไม่ค่อยหลงเหลือให้พนักงานสอบสวนใช้เป็น
หลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด รวมถึงยากต่อการสืบสวนติดตามผู้กระทําความผิดมา
ดําเนินคดีตามกฎหมายได้  
 ดังน้ัน จึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาถึงแนวคิดในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานสอบสวน เพ่ือหาวิธีการรับมือกับอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้
ให้มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี และกฎหมายเป็นเครื่องมือรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน เพ่ือที่จะเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
สามารถนําตัวผู้กระทําความผิดมาฟ้องลงโทษต่อไป  
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 ตามแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การดําเนินคดีพนักงาน
สอบสวนถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสอบสวนเป็นการดําเนินการของ
เจ้าพนักงานก่อนการยื่นฟ้อง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนเป็นการดําเนินการก่อนการย่ืนฟ้อง
ของพนักงานอัยการ1 การดําเนินการสอบสวนก็จะต้องเน้ือหาครอบคลุม 2 ประการ ได้แก่ การ
รวบรวมพยานหลักฐานและการใช้มาตรการบังคับ2   

 การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทําความผิดจึงเป็นขั้นตอนก่อน
การฟ้อง เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นการที่จะลงโทษผู้กระทําความผิดได้จําเป็นต้องมีการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์การกระทําความผิด ถ้าไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่สามารถที่จะดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ หากพยานหลักฐานที่จะนํามาพิสูจน์การกระทําความผิดเป็นส่วน
สําคัญของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผู้กระทําความผิดก็ย่ิงปกปิด ซ่อนเร้น หรือทําลาย 
พยานหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ก็อาจจะต้องใช้เป็น
พยานหลักฐานในคดีอาญาได้  
 ด้วยเหตุน้ี  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการแสวงหา
พยานหลักฐานซึ่ง ได้แก่ การค้น ถือเป็นมาตรการบังคับในการดําเนินคดีอาญา การค้นพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ซึ่งจะต้องรุกล้ําเข้าไปสู่ข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นมาตรการ
ที่รุนแรง ที่นํามาใช้บังคับ และผลของมาตรการบังคับน้ันจึงไปกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ดังน้ัน พนักงานสอบสวนจึงจําเป็นที่จะต้องมีความเช่ียวชาญและเข้าใจความหมายของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งจะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายที่ให้อํานาจไว้อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ต่อการ
รวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป 
 
2.1 ความหมายและความสําคัญของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงาน
สอบสวน ถือเป็นสิ่งสําคัญเพ่ือหาวิธีการรับมือกับอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเป็นเคร่ืองมือ
รองรับในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เพ่ือที่จะเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์และ
สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง พนักงานสอบสวนจึงจําเป็นที่จะต้องมีความเช่ียวชาญ
และเข้าใจความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งจะต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายท่ีให้อํานาจไว้
อย่างชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 
 

                                                        
1 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 แก้ไขเพิ่มเติม  (กรุงเทพฯ: 

วิญญูชน, 2555), หน้า 308. 
2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 313. 
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 2.1.1 ความหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ให้ความหมายของคําว่า 
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง ข้อความที่ ได้ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร โทร
พิมพ์หรือโทรสาร3 มาตรา 4 ยังให้คํานิยามคําว่า อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ ระบบข้อมูล การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล และบุคคลที่ เป็นสื่อกลาง ไว้ดังน้ี  
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ  เช่นว่าน้ัน “อิเล็กทรอนิกส์” คือ 
โทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลล์ อินเทอร์เน็ต ก็ถือว่าว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะคําว่า “วิธีการทาง
อิเล็กตรอนน้ัน” จะหมายความรวมถึงการส่งข้อมูลไปตามสายโทรศัพท์ สายแลน สายไฟเบอร์ หรือ
แม้แต่การส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมก็ล้วนแต่เป็นการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด4  
 “อิเล็กทรอนิกส์” ยังปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาด้วย กล่าวคือ  
 

มาตรา 1 “(14) แห่งประมวลกฎหมายอาญา “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” 
หมายความว่า 

(ก) เอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิ
ใช้ซึ่งจะระบุช่ือหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่ง
รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมาย
ด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดท้ังที่สามารถมองเห็น
และมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า 

(ข) ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เครื่องมือทางตัวเลขใด ๆ  ที่ผู้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือ
วัตถุอ่ืนใดให้ แต่มีวิธีการใช้ในทํานองเดียวกับ หรือ 

(ค) สิ่งอ่ืนใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ 
ระหว่าง 

บุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็น
เจ้าของ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ได้ให้ความหมายของคําว่าระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์  ไว้ดังน้ี 
“ระบบคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายฉบับน้ีไม่ได้หมายถึงเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์

                                                        
3 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
4 สุเนติ คงเทพ, คําอธิบายเก่ียวกับกฎหมายคอมพิวเตอร ์(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2558), หน้า 

116. 
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ส่วนบุคคล หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เท่าน้ันแต่ “ระบบคอมพิวเตอร์” ยัง
หมายความรวมถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทท่ีมี
โปรแกรมซอฟต์แวร์ เฉพาะที่ ทํ าให้ อุปกรณ์ ดั งกล่ าวสามารถประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา  

 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือ
สิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจ
ประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์5 

 

 ดังน้ัน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จึงไม่ใช่เฉพาะตัวอักษร หรือข้อความท่ีสื่อความหมาย อ่านเข้าใจ
ได้ที่หน้าจอภาพ (Monitor) เท่าน้ัน แต่เป็นข้อมูลดิจิทัลที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และอยู่ที่ระบบ
คอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ 

 
2.1.2 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)  
เมื่อมีข้อมูลเกิดขึ้นหรือมีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ขึ้น วิธีการจัดการข้อมูลไม่ว่าการคํานวณ 

การเรียงลําดับ หรือการจัดกลุ่ม ต่างก็เป็นการประมวลผล (Processing) ทั้งสิ้น การประมวลผล จึง
หมายถึง วิธีการจัดการกับข้อมูล โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหน่ึง ข้อสรุปที่ได้
เรียกว่าข้อสนเทศ (Information) ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ขึ้นอยู่กับการ
นําไปใช้ประโยชน์ของแต่ละบุคคล ขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

2.1.2.1 การเตรียมข้อมูล (Input) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือรอประมวลผล ซึ่ง
หมายรวมถึงการเปลี่ยนสภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและพร้อมที่จะประมวลต่อไป การ
เปลี่ยนสภาพข้อมูลประกอบด้วยการลงรหัสแทนข้อมูลจริง ซึ่งรหัสอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรย่อ 
การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดประเภทข้อมูลให้เป็นกลุ่มตามลักษณะของข้อมูล และการบันทึก
ข้อมูลในสื่อ 

2.1.2.2 การประมวลผล (Processing) หมายถึง วิธีการจัดการกับข้อมูล ซึ่งอาจเป็น
การคํานวณการรวมข้อมูลมากกว่าหน่ึงชุดเข้าด้วยกัน (Merge) การดึงข้อมูลมาใช้ (Retrieve) หรือ
การเรียงลําดับ (Sort) 

2.1.2.3 การนําเสนอผลลัพธ์ (Output) หมายถึง การนําผลลัพธ์ที่ ได้จากการ
ประมวลผลมาแสดงให้ทราบ เช่น แสดงผลสรุปในรูปของตาราง หรือกราฟ6 

                                                        
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 117. 
6 ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ, คําอธบิาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ:        

โปรวิช่ัน, 2553), หน้า 12-15. 
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 ประเภทของการประมวลผลข้อมูล  สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประมวลผล
ข้อมูลด้วยมือ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรกล และการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ซึ่งเหมาะกับงานที่มีปริมาณมาก ประสิทธิภาพในการทํางานให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เป็นการ
คํานวณที่มีสูตรยุ่งยากซับซ้อน ทันสมัย7 

 ความหมายของข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์8   “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า 
ข้อมูลเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารทางระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง 
เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการหรืออ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ การติดต่อสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์น้ัน 
 คําว่า “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” บัญญัติอยู่ในมาตรา 18 มาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 
 ความหมายของผู้ให้บริการ “ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ให้บริการแก่บุคคลอ่ืนในการเข้าสู่
อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอ่ืน โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีไม่ว่าจะ
เป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

 ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน คําว่า “ผู้ให้บริการ” 
บัญญัติอยู่ในมาตรา 15 มาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 26  
 ความหมาย “ผู้ให้บริการ” หมายถึง ผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์  เช่น บริการอินเทอร์เน็ต  ตาม
หอพัก ตามคอนโดมิเนียม ตามอพาร์ทเม้น หรือร้านเกมส์ออนไลน์ รวมถึงโรงแรมที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตด้วย รวมถึงผู้ประกอบการโทรคมนาคม9 
 
2.2 หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการจับกุม หรือการตรวจค้น ก่อนศตวรรษที่ 18 เป็นเหตุให้เจ้าพนักงานของรัฐ
มีอํานาจมากในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีหลักเกณฑ์ใดมาจํากัดอํานาจของเจ้าพนักงาน ในประเทศ
ฝรั่งเศสสามารถจับบุคคลไปขังไว้โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา และสามารถขังไว้ได้โดยไม่มีกําหนดเวลา10   
ในศตวรรษที่ 18 นักปราชญ์หลายท่าน เช่น มองเตสกิเออ จึงได้สร้างแนวคิดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน
ขึ้น เป็นการนําไปสู่แนวคิดในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเห็นได้จากการจัดทําเอกสาร

                                                        
7 วัชราภรณ์ สุรยิาภิวัฒน์, คอมพิวเตอรเ์บื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม (กรุงเทพฯ: 

ไทยเจริญการพิมพ์, 2543), หน้า 26-27. 
8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28-29. 
9 สุเนติ คงเทพ, เรื่องเดิม, หน้า 118. 
10 จงรักษ์ จุฑานนท์, การคุ้มครองสิทธขิองประชาชนต่อการถูกจับและตรวจค้นโดยไม่

ชอบธรรม (กรงุเทพฯ: ม.ป.พ., 2525), หน้า 1.  
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ที่เก่ียวกับการให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจัดทํา The 
Declaration of Independence11 และประเทศอังกฤษได้จัดทํา Magna Carta12 
 
  2.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948    
 เดิมการให้้ความคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ ของบุคคลจะเป็นการให้ความคุ้มครองกันภายใน
รัฐใดรัฐหน่ึง จนกระทั่งวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมและ
ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 เป็นการให้ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ 
เพ่ือให้้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน13   

หลักการของสัญญาประชาคม ดังกล่าว รัฐจะแทรกแซงสิทธิส่วนบุคคลหรือปัจเจกชนได้แต่
ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายเท่าน้ันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้กําหนดหลักเกณฑ์
ที่สําคัญเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ทั่วไปของประชาชน ดังน้ี “บุคคลใดจะถูกแทรกแซง
โดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือการถูกลบหลู่่ใน
เกียรติยศ และช่ือเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายต่อการแทรกแซงหรือ
การลบหลู่ดังกล่าวน้ัน”  

จากบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการให้ความคุ้มครองความเป็นอยู่ทั่วไปในชีวิตส่วนตัวของบุคคล
ทั้งที่เป็นการดําเนินชีวิตประจําวัน   การติดต่อสื่อสารเป็นหลัก และยกเว้น ในกรณีที่เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และมีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ แต่ก็ต้องมีการควบคุมมิให้มีการใช้อํานาจหน้าที่
กระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนมากเกินไป 
 สมัชชาสหประชาชาติจึงได้สร้างหลักการควบคุมการใช้อํานาจของรัฐขึ้นมาโดยประกาศใช้ 
“ประมวลจรรยาบรรณ สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่โดยกฎหมาย” (Code of Conduct for Law 
Enforcement) ซึ่งข้อที่ 1 บัญญัติให้้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
โดยมุ่งที่จะให้บริการแก่ประชาชน และคุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการกระทําที่ผิดกฎหมาย 
และข้อ 2 บัญญัติให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายเม่ือมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เป็นการ
กระทบกระเทือนถึงสิทธิดังกล่าว การกระทําน้ันต้องเคารพและคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และ
จะต้องไม่ทําลายล้างหลักสิทธิมนุษยชน14 
 

                                                        
11 กุลพล พลวัน, พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538), 

หน้า 31. 
12 เรื่องเดียวกัน, หน้า 74. 
13 เรื่องเดียวกัน, หน้า 36. 
14 ศุภฤกษ์ ศุกรเสพย์, การคน้ในท่ีรโหฐานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม   

ยาเสพติด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545), 
หน้า 10. 
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2.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550   
นับแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองต้ังแต่ น้ันการจัดทํ ารัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยฉบับต่างก็เหมือนกับรัฐเสรีประชาธิปไตยอ่ืน ๆ  คือได้รับแนวคิดของสิทธิน้ีสอนว่า 
“มนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักด์ิศรี” คือศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ
จึงได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของปัจเจกชนไว้อย่างชัดเจน เป็น
สิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” มาตรา 26 
บัญญัติว่า “การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี”และมาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ี
รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทํามิได้ เว้นแต่่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อ
การท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไว้ และเท่าที่จําเป็นเท่าน้ัน และจะกระทบกระเทือนต่อสาระสําคัญแห่ง
สิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้”และมาตรา 37 วรรคแรกบัญญัต ิว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึง
กันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย”15  

จากบทบ ัญญัติด ังกล่าวที่กําหนดข ึ้นเพ ื่อปกป้องส ิทธ ิและเสร ีภาพของประชาชน มิให้ถ ูก ลว่ง
ละเม ิด แม้กฎหมายจะให้การร ับรองเสร ีภาพอย่างใดอย่างหน่ึงให้แก่บุคคลใดบ ุคคลหน่ึง ยอ่มม ีผล
ก่อให้เก ิดหนา้ที ่แก่ผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน แต่หน้าที ่ที ่เก ิดข ึ้นกับผู ้อื ่นอ ันเน ื ่องมาจากการท ี่กฎหมาย
บ ัญญ ัต ิร ับรองเสร ีภาพให้แก่บ ุคคลหนึ่งนี้ เป็นแต่่เพ ียงหน้าที่ที่จะต้องเคารพเสร ีภาพของผู้ทรง 
เสร ีภาพ และผู้ทรงทรงเสร ีภาพเองก็มีอํานาจตามกฎหมายแต่เพ ียงท ี ่จะเรียกร้องให้ผู้อ่ืนละเว้นจาก 
การรบกวนข ัดขวางการใช้เสร ีภาพของตนเท่านั้น  หาได้ม ีอํานาจ ที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นกระทําการ
อย่างใดอย่างหน่ึง ซ ึ่งม ีล กัษณะเป็นการส่งเสริมหร ือช่วยเหล อืการใช้เสรีภาพของตนด้วย 

สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญน้ันมีผลผูกพันโดยตรงต่ออํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร
และอํานาจตุลาการ เพราะอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ ต่างก็เป็นอํานาจ
ท ี่มาจากอํานาจอธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงท ี่แสดงออกถ ึงความรัฐ นอกจากอาณาเขต และพลเมือง16

   
2.2.3 พระราชบัญญ ัต ิการสอบสวนคด ีพิเศษ พ.ศ.2547   
มีบทบัญญัติบางประการ เก่ียวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 

ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา  34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 48 มาตรา 58 มาตรา 
237 และมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้แก่ บทบัญญัติต่อไปน้ี 

 

                                                        
15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
16 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพืน้ฐานของสทิธิเสรีภาพ และศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์ตาม

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2547), หน้า 47. 
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มาตรา 24 บัญญัติว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
น้ี ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจดังต่อไปน้ี 

(1) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุสงสัย
ตามสมควรว่ามี บุคคลท่ีมีเหตุสงสัยว่ากระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ 
หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือ
จะใช้ในการกระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเน่ืองจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคล
น้ันจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินน้ันจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยน
สภาพไปจากเดิม 

(2) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมี
ไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือจะใช้ในการกระทําความผิดที่
เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้้ 

(3) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่ง
คําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือตรวจสอบ 
หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพ่ือให้ถ้อยคําใด ๆ  ส่งคํา
ช้ีแจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือตรวจสอบ หรือ
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(5) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (1) (2) (3) 
และ (4) การใช้อํานาจตามวรรคหน่ึงให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติปฏิบัติตาม
ข้อบังคับที่ กพค.กําหนดเฉพาะการใช้อํานาจตามวรรคหน่ึง (1) นอกจากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษต้องดําเนินการเก่ียวกับ วิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แล้วให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสดง ความบริสุทธ์ิก่อนการ
เข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไป 
และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือที่ทําให้สามารถเข้าค้นได้เป็น
หนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานท่ีค้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ 
ที่น้ัน ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งมอบสําเนาหนังสือน้ันให้แก่ผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีที่กระทําได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังอาทิตย์
ตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพล
เรือนต้ังแต่ระดับ 7 ขึ้นไปด้วยให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้า
ค้นส่งสําเนาบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเช่ือตามวรรคสาม และ
สําเนาบันทึกการตรวจค้น และบัญชีทรัพย์ที่ยึด หรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอํานาจ
เหนือท้องที่ที่ทําการค้น หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในส่ีสิบแปด
ช่ัวโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพ่ือเป็นหลักฐาน 
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พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้กําหนดไว้
ตามวรรคหน่ึงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน
ดําเนินการให้เป็นไปตามท่ี อธิบดีกําหนดโดยทําเอกสารให้ไว้ประจําตัวพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษผู้ได้รับอนุมัติน้ันและ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้น้ันต้องแสดง
เอกสารดังกล่าวต่อบุคคลที่เก่ียวข้องทุกคร้ัง 

มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืน
ใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้
หรืออาจถูกใช้ เพ่ือประโยชน์ในการ กระทําความผิดที่ เป็นคดีพิเศษพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือ จะย่ืนคําขอฝ่ายเดียวต่อ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มา
ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจําเป็น
ดังต่อไปน้ี 

(1) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทําความผิดหรือจะมีการกระทําความผิด
ที่เป็นคดีพิเศษ 

(2) มีเหตุอันควรเช่ือว่าจะไดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่
เป็นคดีพิเศษจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(3) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้

คราวละไม่เกิน 90 วัน โดยกําหนดเง่ือนไขใด ๆ  ก็ได้และให้ผู้เก่ียวข้องกับข้อมูล
ข่าวสารในส่ิงสื่อสารตามคําสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตาม
ความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคําสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เหตุผลความ
จําเป็นไม่เป็นไปตามท่ีระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาล
อาญาอาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งอนุญาตได้ตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 26 ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเน่ืองจากการ
ดําเนินการตามมาตรา 25 เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการกระทําความผิดที่
เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 25  และเป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ 
หรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล  

จะเห็นได้ว่าอํานาจที่กฎหมายมอบให้กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตาม
บทบัญญัติข้างต้นเป็นการกระทําที่กระกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ
จะทําให้เกิดการใช้อํานาจที่ไร้ ขอบเขต และประเทศไทยเองก็ยังไม่มีบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิในชีวิตส่วนตัวของบุคคลโดยตรง แต่หากพิจารณาบท
กฎหมายที่มีในปัจจุบันแล้วจะพบว่ากฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลมี
มากมายพอสมควร ไม่เฉพาะที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาใน ความผิด
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ฐานหมิ่นประมาท ความผิดฐานดูหมิ่น ความผิดฐานบุกรุก และความผิดฐานก่อ
ความเดือดร้อนรําคาญเท่าน้ัน ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ก็มีอยู่ใน
มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี 
ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้น้ันทําละเมิด จําต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพ่ือการน้ัน17 

 

 ดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ล้วนแฝงไว้ด้วยสิทธิในชีวิตส่วนบุคคล
แทบท้ังสิ้น จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นสิทธิประการหน่ึง ซึ่งย่อมได้รับการรับรองโดย
กฎหมายโดยชอบ หากผู้ใดละเมิดก็จะมีความผิด และเมื่อพิจารณาถึงจุดสมดุลระหว่างแนวคิดในเรื่อง
ปัจเจกชนนิยม กับผลประโยชน์ของรัฐหรือสาธารณะ จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ที่สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สามารถรักษาสมดุลระหว่างอํานาจรัฐในการ
นําตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ และหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน การรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์อาจจะล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลแต่ควรกระทําได้เท่าที่จําเป็นและมีเหตุผล 
 
 2.2.4 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

บทบัญญัติสําคัญของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้เพ่ือความสะดวกในการใช้
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
แต่จะเป็นส่วนน้อย ส่วนมากจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งในปัจจุบันรัฐให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นสําคัญ การปฏิบัติหน้าที่จึงอยู่ภายใต้ของ
กฎหมาย 

1. สถานะผู้กล่าวหา บทบัญญัติที่ให้ความสําคัญต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้กล่าวหา 
ได้แก่ มาตรา 165 วรรคสาม บัญญัติว่า “ก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะเช่นว่าน้ัน
น่ันคือ ก่อนที่ผู้ที่ถูกผู้เสียหาฟ้อง ถูกศาลประทับฟ้องยังไม่ถือเป็น “จําเลย” ผู้ถูกกล่าวหาในปัจจุบัน
จึงไม่ถือเป็นวัตถุแห่งการซักฟอกหรือเป็น “กรรมในคดี” (Prozess-objekt) อีกต่อ แต่เป็น“ประธาน
ในคดี”(Prozess-subjekt)  ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 40 (7) บัญญัติว่า “ใน
คดีอาญาผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็น
ธรรม การตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก
ทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว”18 

2. สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา สิทธิของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การเป็นสทิธขิองผู้ถูกกล่าวหาในทางอยู่
เฉย ซึ่งเป็นสิทธิที่จะตัดสินใจในคดีด้วยตนเอง ในมาตรา 134 บัญญัติว่า “เมื่อผู้ต้องหาเต็มใจให้การ
อย่างใด ก็ให้จดคําให้การไว้ ถ้าผู้ต้องหาไม่เต็มใจให้การเลยก็ให้บันทึกไว้”และในช้ันศาล มาตรา 174 
                                                        

17 พระราชบัญญติัการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
18 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 31. 



16 
 
บัญญัติว่า “ถ้าจําเลยไม่ยอมให้การ ก็ให้ศาลจดรายงานไว้และพิจารณาต่อไป”และเพ่ือประกันสิทธิใน
การให้การหรือไม่ให้การของจําเลย มาตรา 135 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนทําหรือจัดให้
ทําการใด ๆ  ซึ่งเป็นการล่อลวง หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ต้องหาเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ  
ซึ่งเป็นการล่อลวง หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ต้องหาเพ่ือจูงใจให้เขาให้การอย่างใด ๆ  ในเรื่องที่
ต้องหาน้ัน” การล่อลวง หรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญา ซึ่งเป็นการกระทําที่มิชอบด้วยกฎหมายตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 135 น้ัน เป็นเพียงการกระทําต้องห้ามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่าน้ันแต่ความหมาย
ที่บทบัญญัติในมาตรานี้ต้องการแสดงให้ปรากฏก็คือ “การกระทําที่เป็นการละเมิดเสรีภาพในการ
ตัดสินใจของผู้ต้องหา”ทุกสถาน19 

บทบัญญัติที่ถือว่าขัดแย้งกันกับบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในทางอยู่
เฉยได้แก่ มาตรา 132 บัญญัติว่า “เพ่ือประโยชน์แห่งการรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนมี
อํานาจตรวจค้นผู้ต้องหา จําเลยพิมพ์ลายน้ิว ลายมือหรือลายเท้า”เป็นบทบัญญัติ ที่แสดงให้เห็นถึง
อํานาจของรัฐในการแสวงหาพยานหลักฐานจากผู้ต้องหองหา  หรือเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐาน โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา หรือจําเลยดังกล่าว เพียงแต่การ
ตรวจค้นน้ัน  

มาตรา 85   วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับจับไว้ ตัวผู้ต้องหา” และวรรค
สองบัญญัติว่า “การค้น น้ันโดยสุภาพ ถ้าค้นตัวผู้หญิงต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ค้น” ซึ่งแสดงถึงความ
เคารพสถานะความเป็นประธานในคดีของผู้ต้องหา20 

3. สถานะของผู้ต้องหา มาตรา 2 (2) นิยามคําว่า“ผู้ต้องหา” หมายความถึง บุคคลผู้ถูกหา
ว่าได้กระทําผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล จากคํานิยาม บุคคลที่จะมีสถานนะเป็นผู้ต้องหาตาม 
กฎหมายจึงต้องเป็นบุคคลที่มีผู้กล่าวหาบุคคลน้ันว่าได้กระทําความผิดอาญาต่อเจ้าพนักงาน หรือเจา้ 
พนักงานกล่าวหาเองในการกล่าวหาต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 2 (7) อาจทําในรูปของคําร้องทุกข์ของ
ผู้เสียหายหรือตามมาตรา 2 (8) คํากล่าวโทษโทษโดยบุคคลอ่ืน 

4. สถานะของจําเลย มาตรา 2 (3) นิยามคําว่า “จําเลย” ว่าหมายถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยัง
ศาลแล้วโดยข้อหาหาได้กระทําความผิด ดังน้ันจะถือว่าบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วเป็นจําเลยในทันที
ที่ย่ืนฟ้องจะต้องพิจารณาจากผู้ฟ้องเป็นหลัก หากพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้องจะตกเป็น
จําเลยทันทีโดยไม่ต้องมีการ ไต่สวนมูลฟ้องก่อนหรือไม่ แต่่ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นผู้ฟ้อง มาตรา 165 
วรรคสามตอนท้าย บัญญัติว่า “ก่อนที่ศาลจะประทับฟ้องมิให้ถือว่าจําเลยอยู่ในฐานะเช่นน้ัน” ดังน้ัน
ก่อนศาลประทับฟ้องผู้ถูกฟ้องจึงยังไม่ตกเป็นจําเลย21 

5. การแสวงหาพยานหลักฐาน พยานหลักฐานเป็นเครื่องมือประการหน่ึงในการดําเนินคดี
อาญาที่มีความสําคัญมาก ซึ่งในคดีอาญาพยานหลักฐานทุกชนิดรับฟังได้ ดังจะเห็นได้จาก มาตรา 
226  บัญญัติว่า “พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิด หรือ
                                                        

19 เรื่องเดียวกัน, หน้า 102. 
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 
21 มาตรา 2(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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บริสุทธ์ิใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องเป็นพยานหลักฐานชนิดที่มิได้เกิดจากแรงจูงใจ มี คํามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบด้วยประการอ่ืน และให้สืบตามบทบัญญัติแห่ง ประมวล
กฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยาน”22 

การดําเนินคดีอาญา ได้แก่ การสืบสวนและการสอบสวน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นหลัก
เบ้ืองต้นทั่ วไปเก่ียวกับพยานหลักฐานที่ แสดงสถานะและความเป็นอิสระในการแสวงหา
พยานหลักฐาน แต่สําหรับปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรแสวงหามาตรการ
ทางกฎหมายที่จะมารองรับการปฏิบัติหน้าของพนักงานสอบสวนในการเข้าถึงพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคํานึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเป็นสําคัญ 

เน่ืองจากระบบการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาในปัจจุบัน ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความบกพร่องของการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่ เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้รวมทั้งการบริหารจัดการระบบงานสอบสวนของพนักงานสอบสวนที่มีอยู่เดิม 
อาชญากรมีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการประกอบอาชญากรรมในขณะเดียวกันก็
ใช้ความรู้ความเช่ียวชาญน้ี ปกปิดซ่อนเร้นทําลายพยานหลักฐาน เพ่ือการแสวงหาพยานหลักฐาน และ
นําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้้ โดยอํานาจหน้าที่หลักของพนักงานสอบสวน ตามมาตรา 2 (6) 
นิยามว่า “พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อํานาจและหน้าที่ทําการ
สอบสวน”23 และมาตรา 121 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “พนักงานสอบสวนมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาทั้ง
ปวง”24 ซึ่งเป็นบทบัญญัติถึงอํานาจในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
 
2.3 การแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีอาญา 
 

การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดน้ันไม่ว่าประเทศใดในโลกและความแตกต่างของระบบ
กฎหมายใดต่างก็จะค้นหาความจริงโดยมีข้อสันนิษฐานตามกฎหมายว่า จําเลยเป็นผู้บริสุทธ์ิ เพียงแต่
วิธีการค้นหาความจริงอาจแตกต่างกันออกไปตามสภาพสังคม แต่จุดประสงค์หลักก็เพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริงในคดีอาญาของพนักงานสอบสวน จึงจําเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะ
สามารถรวบรวมได้ เพ่ือจะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิดที่ถูกกล่าวหาและเพ่ือรู้ตัวผู้กระทําความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด เพ่ือประโยชน์แห่งการ
รวบรวมหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 132 บัญญัติว่า “อํานาจตรวจตัวผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายยินยอม ตรวจ
ตัวผู้ต้องหา การตรวจตัวผู้เสียหายหรือตรวจตัวผู้ต้องหา หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิงให้จัดให้

                                                        
22 มาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
23 มาตรา 2(6) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
24 มาตรา 121 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ ในการตรวจค้นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอนํา
บุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจก็ได้ การตรวจส่ิงของหรือที่ทางอันสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ทํา
ภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จําลองหรือพิมพ์ลายน้ิวมือ ลายมือ หรือลายเท้า บันทึกรายละเอียด
ทั้งหลาย ซึ่งน่าจะทําให้คดีมีความกระจ่างชัดขึ้น”25 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 33 วรรคสาม บัญญัติว่า “การเข้าไป
ในเคหสถาน โดยปราศจากการยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานจะกระทํามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย”26 

 ดังน้ัน การใช้อํานาจค้นเพ่ือพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือสิ่งของซึ่งได้มาจากการกระทํา
ความผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ โดย
พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
การค้นกฎหมายไทยให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข
ปราศจากการรบกวน แม้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐเองจะเข้าไปรบกวนการครอบครองดังกล่าวจะต้องมี
กฎหมายให้อํานาจไว้อย่างชัดแจ้ง 
 
 2.3.1 การค้นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์    
 การค้นเป็นมาตรการบังคับ (Zwangsmassnahme หรือ Compulsory measures) ซึ่งเป็น
เครื่องมือในการดําเนินคดีอาญาที่สําคัญและจําเป็นต้องมีหากขาดไปการดําเนินคดีอาญาก็ย่อมไม่อาจ
กระทําได้โดย27 กําหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐ 2 ประเภทเป็นผู้ดําเนินการค้น ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ปกครองและเจ้าพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวน ประชาชนท่ัวไปไม่สามารถค้นได้ไม่ว่ากรณีใด
ก็ตาม และมีเหตุในการออกหมายค้นได้ตามมาตรา 69 (1)-(5) การค้นจึงเป็นการดําเนินการของเจ้า
พนักงานของรัฐที่กฎหมายอนุญาตให้เข้าไปไปแสวงหาพยานหลักฐานได้ตามสถานท่ีต่าง ๆ  หรือจาก
ตัวบุคคลก็ย่อมกระทําได้้ เมื่อการค้นเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานจากสถานที่ต่าง ๆ  หรือจากตัว
บุคคล การค้นของเจ้าพนักงานย่อมเป็นการกระทําที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิส่วนบุคคล28 เสรีภาพใน
เคหสถาน และสิทธิเสรีภาพในชีวิต และร่างกาย กรณีที่พยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานของรัฐแสวงหา
มิใช่พยานวัตถุ พยาน เอกสารหรือพยานบุคคล เช่น ข้อมูลมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกฎหมายไทยมิได้มี
การจัดเอาไว้ว่า เป็นพยานหลักฐานประเภทใด และยังมีการโต้แย้งกันอยู่ว่าจะเป็นนพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุพิจารณาจากการแสวงหาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วอาจทําได้ 2 วิธี ได้แก่่ 
 

                                                        
25 มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
26 มาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
27 คณ ิต ณ นคร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 190. 
28 คนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา เล่ม 1.  พ ิมพ์คร้ังที ่6 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 

2540),  หน้า 252. 



19 
 

1. เป็นข้อมูลที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่
พนักงานของรัฐไม่สามารถใช้เครื่องมือใด ๆ  เช่ือมเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือเรียกดูข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสได้ นอกจากเข้ไปค้นในที่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ น้ันอยู่ ซึ่งก็เป็นการบุกรุกเข้าไปใน
เคหสถานของผู้เป็นเจ้าของ จึงจะได้ข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานมา และ 

2. เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปของเครือข่าย เช่น เครือข่ายในระบบ LAN (Local Area 
Network) เป็นระบบเครือข่ายท้องถิ่นภายในอาคารเดียวกัน  หรือระบบ  WAN (Wide Area 
Network) เป็นเครือข่ายระยะไกล จํากัดเฉพาะกลุ่ม เช่น ระบบธนาคารเฉพาะกลุ่มธนาคารและ
รวมถึงระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเจ ้าพนักงานของรัฐไม่จําเป็นต้องเข้าไปในที่รโหฐานเพ่ือค้นหา
พยานหลักฐาน แต่อาจใช้้เครื่องมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองเชื่อมไปที่แม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) เพ่ือเรียกข้อมูลมาตรวจดูก็ได้ 

2.3.1.1 การค้นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในที่รโหฐาน  
ตามคํานิยามของคําว่า “รโหฐาน”ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 2 (13) หมายถึงสถานที่ใด ๆ  ซึ่งประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ หรือเป็นที่
ส่วนตัว” (Private Place) ที่แสดงถึงเจตนาหวงกันของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง การคุ้มครอง
เสรีภาพในเคหสถานของบุคคลตามการคุ้มครองเสรีภาพในเคหสถานของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 33  การที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าไปค้นหาข้อมูลที่อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งอยู่ใน
ที่รโหฐานได้จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ และจะต้องมีหมายค้น ดังที่ บัญญัติไว้ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 33 วรรคสาม  ซึ่งจะต้องมีเหตุในการออกหมายค้น ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 69  เว้นแต่เป็นกรณีกฎหมายบัญญัติให้มีการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย 
  ตามมาตรา 92 หากเจ้าพนักงานของรัฐการตรวจค้นโดยไม่มีหมาย และไม่ต้องเข้า 
กรณียกเว้น การค้นดังกล่าวก็เป็นการค้นที่มิชอบเป็นเหตุให้ศาลไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ 
    การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ในที่รโหฐานต้องมีหมายค้น กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ
การค้นในที่ค้นในที่รโหฐานจะกระทํามิได้เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลเพ่ือให้การค้นชอบด้วย
กฎหมายสิ่งน้ีแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันต้องการให้หลักประกันในความคุ้มครองความ
เป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน  
    การตรวจค้นที่ รโหฐานเพ่ือค้นคนหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมโยงเครือข่ายในเคหสถานเดียวกันของผู้ต้อง
สงสัยซึ่งเป็น“สิ่งของที่ใช้ในการกระทําความผิด”เพ่ือค้นหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพยานหลักฐาน
แสดงการกระทํา ความผิดของผู้ต้องสงสัย เจ้าพนักงานของรัฐจําเป็นจะต้องมีหมายค้นจากศาลในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน29 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132   
    พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถทําลายแก้ไขได้ง่ายโดยใช้เวลา
เพียงสั้น ๆ  แต่การออกหมายค้นจากศาลต้องใช้เวลาพอสมควร หากผู้กระทําความผิดทราบเหตุว่าจะ
ถูกค้นก็สามารถทําลายหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่ายดาย แม้กรณีเร่งด่วนอ้างเป็นข้อยกเว้นตาม
                                                        

29 มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายว ิธีพ ิจารณาความอาญา 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 และใช้อํานาจตามมาตรา 92 วรรคสอง ซึ่งน่าจะ
นํามาเป็นเหตุยกเว้นได้ เพราะหลักการค้นจะต้องมีหมาย สําหรับการค้นตามมาตรา 92 เป็นการค้น
ในกรณีพิเศษจึงต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดแจ้งประกอบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ นร. 0601/6182 ให้ความเห็นว่าบทบัญญัติมาตรา 92 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในส่วนที่บัญญัติให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ค้นด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องมีหมายค้น ถ้าขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นอันบังคับใช้มิได้30 

      กรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐเข้าค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ์ได้โดยไม่ต้องเข้าไปในที่
รโหฐานแต่ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นระบบ LAN WAN หรือ อินเตอร์เน็ต 
ลักษณะไม่เป็นการบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะไม่ได้เข้าไปยังเคหสถานของผู้อ่ืนแต่เป็น
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 โดยถือว่าเป็นการค้นเช่นกัน การใช้อํานาจ
ของเจ้าพนักงานของรัฐ ย่อมจะต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตาม ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 26 

2.3.1.2 การยึดและการเก็บรักษาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์    
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทุกองค์กรต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันต่อโลก 

ที่ก้าวหน้าไปสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมที่มนุษย์ใช้การสื่อสารโดยการใช้ภาษาและตัวอักษร
เป็นหลักในการศึกษามาเป็นการสื่อสารด้วยภาษาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประมวลผล 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงถือเป็นพยานหลักฐานได้ในการพิจารณาคดี นอกเหนือจากพยานวัตถุ พยาน
เอกสาร หรือพยานบุคคล และพยานนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิดหรือบริสุทธ์ิ  
ถึงแม้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะเป็นพยานเอกสารและพยานวัตถุ แต่ก็มีความแตกต่างจาก
พยานทั่ว ๆ ไปในการนําสืบ จึงต้องอาศัยวิธีการพิเศษในการจัดทํา  
  พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีรูปร่างซึ่งจะทํา
การยึดอย่างเช่นพยานหลักฐานทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 101  
ไม่ได้ โดยลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์ การยึดสามารถกระทําได้โดยการยึดเคร่ืองคอมพิวเตอร์์
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลน้ัน หรือการนําฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลน้ันเสนอต่อศาล31 จะเห็นได้ว่า
การตรวจค้น และการยึดพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือนํามาเป็นพยานหลักฐานในอาชญากรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ไม่อาจกระทําได้หากไม่มีหมายค้น และในบางกรณีทําให้ไม่สามารถทําได้อย่าง
ทันท่วงที จึงเป็นปัญหาในเรื่องของอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ยังไม่มีกฎหมายให้อํานาจ
เอาไว้เป็นเฉพาะการดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงยังไม่เพียงพอกับ
สังคมในปัจจุบัน  
 

                                                        
30 “คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 

นร.0601/618 (2542),” วารสารอัยการนเิทศ 61, 1: 183-194. 
31 มาตรา 101 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รูปแบบการรวบรวมพยานหลักฐานเหมือนกับคดีอาญา
โดยทั่วไป แต่ในปัจจุบันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้เกิดขึ้นมากมายและไม่สามารถควบคุมได้ ทํา
ให้ เจ้าหน้าที่ตํารวจจําเป็นต้องหาวิธีการ และรูปแบบ การรวบรวมพยานหลักฐานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ 
เพ่ือทําการ แสวงหาพยานหลักฐาน ซึ่งในที่น้ีจะกล่าวถึงวิธีและรูปแบบในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ในคดีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ดังน้ัน การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ LAN WAN 
หรือ อินเตอร์เน็ตแม้ในปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ แต่เมื่อพิจารณาถึง
สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะให้ ้ความคุ้มครองน่ันคือ สิทธิส่วนบุคคล การค้นจึงต้องมีหมายค้น
เช่นเดียวกับการค้นโดยท่ัวไป หากเป็นการค้นโดยไม่มีหมายค้น ถือว่าพยานหลักฐานที่ได้เป็น
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบเช่นกัน และศาลก็ไม่สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาได้  
 
 2.3.2 รูปแบบและการวางแผนในการตรวจค้น (Search Planning)  
 ต้องมีการวางแผนในการตรวจค้นซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การ
วางแผน ที่ดีจะทําการทํางานบรรลุเป้าหมายในการรวบรวมพยานหลักฐาน เน่ืองจากการรวบรวม
พยานหลักฐานที่ข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วต้องใช้วิธีพิเศษโดยเฉพาะในการตรวจค้นประการแรกที่
จะต้อง พิจารณาในการวางแผนคือ ต้องทราบรูปแบบของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ว่าเป็นรูปแบบ
ของ อาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) หรือการสื่อสาร 
โทรคมนาคม (Telecommunication) ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ ดังน้ี32   

 2.3.2.1 รูปแบบของอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
 หากเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับฮาร์ดแวร์ จะต้องพิจารราว่าเป็น

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ขนาดใด  เช่น เป็นฮาร์ดแวร์ ไมโครคอมพิวเตอร์  มิ นิคอมพิวเตอร์ 
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเคร่ืองขนาดใหญ่ หากทราบถึง ข้อมูลถึง
ระบบปฏิบัติการ (OS) โปรแกรมของตัวแทนจําหน่ายหรือ บริษัทผู้ผลิตย่อมเป็นประโยชน์ต่อการ
ตรวจค้นเป็นอย่างระบบ โปรแกรมเมอร์ หรือวิศวกรของบริษัทผู้ผลิตเข้าร่วมดําเนินการในการแก้ไข
มาก เพราะคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไม่สามารถตรวจยึดเข้าไปสู่ห้องปฏิบัติการได้ การวางแผนและการ
ตรวจค้นจึงต้องมีนักวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการตรวจค้นด้วย 

2.3.2.2 รูปแบบของอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกันซอฟท์แวร์ (Software)  
 อาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกับซอฟท์แวร์จะต้องพิจารณาว่าเป็นการกระทําผิด ใน

ลักษณะใด เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิ (Copyright) ซอฟท์แวร์หรือการใช้ซอฟท์แวร์ เพ่ือประกอบ
อาชญากรรมโดยตรง (Criminal Tools) เช่น การถอดรหัสผ่าน (Password) การคัดลอกข้อมูล ใน
การเข้าตรวจค้นซอฟท์แวร์เป้ าหมายจะต้องมี โปรแกรมเมอร์ของบริษัทผู้ผลิต เข้าดําเนินการด้วย 

 

                                                        
32 สุรพันธ์ มั่งคงดี, พยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาวิทยาลัย, 2541), หน้า 66. 
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2.3.2.3 รูปแบบของอาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunication)  

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์อาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมจึงต้องพิจารณาว่า 
การทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นการทํางานแบบอิสระ (Stand Alone) หรือ เป็นคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมกับระบบเครือข่าย เช่น  ระบบ  LAN (Local Area Network) ระบบ  WAN (Wide Area 
Network) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) การวางแผนในการ ตรวจค้นจึงต้องมีการเตรียมการในการ
ตรวจค้นระบบเครือข่ายด้วย เช่น การหา ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้บริการ (ISP) ข้อมูลที่ใช้ในการเช่ือมต่อ
ระบบ เช่น ช่ือผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) หมายเลขโทรศัพท์ของ ISP ช่ือเครื่อง
บริการของ ISP และหมายเลขเครื่อง (IP Address) และชุดโปรแกรมติดต้ังพร้อมคู่มือ33 

วัตถุประสงค์ของการทราบรูปแบบอาชญากรรมก็เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลในการ ดําเนินการ ขอ
หมายค้นต่อศาล การเตรียมบุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ  และวิธีการรวบรวมพยานหลักฐานใน
ขั้นตอนต่อไป 

 
2.4 การรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์  

 
เน่ืองจากพยานหลักฐานประเภทน้ีหากจัดการไม่ถูกต้องจะทําให้พยานหลักฐานหรือของ

กลางน้ัน  ๆ  อาจนํามาสู่การสันนิษฐานหรือลงความเห็นที่ผิดพลาด  หากไม่สามารถทําให้
พยานหลักฐานเกิดความน่าเช่ือถือได้ ก็จะไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานทางคดีได้ การรับฟัง
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์น้ันมีหลักการที่ใช้ในการพิจารณาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์น้ัน
สามารถยืนยันความแท้จริง (Authentication) ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งได้แก่ เน้ือหาของเอกสาร
ไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลในเอกสารเป็นไปตามเจตนาที่แท้จริงของผู้สร้างเอกสารน้ัน ทั้งน้ีไม่ว่าผู้สร้าง
เอกสารจะเป็นมนุษย์ หรือคอมพิวเตอร์ ข้อมูลพิเศษในเอกสาร อันได้แก่ วันเดือนปีที่ถูกสร้าง น้ัน
ถูกต้อง  
 การเสนอพยานหลักฐานต่อศาลในกรณีข้อมูลเป็นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีการ
บันทึกบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งความจริงแล้วสื่ออิเล็กทรอนิกส์มิได้จํากัดเฉพาะคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน 
เพราะมีการบันทึกข้อมูลในส่ืออ่ืน ๆ มาแล้ว เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ฟิล์ม 
เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งนับได้ว่าเป็นวัตถุพยาน แต่สื่ออิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มีลักษณะพิเศษและยัง
มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพราะการเดินทางของสื่อน้ันไม่มีขอบเขตจํากัด ไร้พรมแดนและมีผล
ในทันที นอกจากน้ียังมีประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยเฉพาะในทางคณิตศาสตร์และทาง
วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ โดยสามารถแสดงคําตอบและผลลัพธ์ออกมาซึ่งอาจค้นดูได้ และอ่านได้เป็นภาษา
มนุษย์ได้ด้วย    

                                                        
33 พรเพชร วิชิตชลชัย, “การรับฟังข้อมูลคอมพิวเตอร์จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็น

พยานหลักฐาน: ปัญหาและขอ้เสนอแนะ,” ดุลพาห 42, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2538): 87. 
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 สรุปได้ว่าปัญหาในการรวบรวมและรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานสอบสวนในประเทศไทยมี ดังน้ี34 

1. ปัญหาการค้นหรือการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จําทําอย่างไรพนักงานสอบสวน
จะเข้าถึงพยานหลักฐานได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพราะหลักฐานประเภทน้ีมีธรรมชาติหรือลักษณะ
พิเศษ คือไม่มีรูปร่าง มองไม่เห็นและสัมผัสด้วยตาเปล่าไม่ได้ อีกทั้งยังถูกลบ กําจัด ทําลาย แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงง่ายในเวลาอันสั้น ทําให้ยากต่อการค้น รวบรวมเพ่ือนําเสนอต่อศาล 

2. ปัญหาการยึดและการเก็บรักษาพยานหลักฐาน ว่าจะทําอย่างไรให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่
เป็นจริงมากที่สุด ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําเสนอต่อศาลให้มีความน่าเช่ือถือ 

3. ปัญหาการนําเสนอพยานหลักฐานว่าจะนําเสนอในสถานะหรือฐานะเป็นพยานวัตถุหรือ
พยานเอกสาร และทําอย่างไรจึงจะมีนํ้าหนักพอที่ศาลจะรับฟังได้โดยปราศจากความเคลือบแคลง
สงสัย  

 
 

                                                        
34 วัลลิกา เนติบันลือฤทธ์ิ, “ปัญหาการรวบรวมและพิสูจน์พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกสใ์นคดีอาญา,” วารสารศาลยติุธรรมปริทัศน์ (กันยายน 2550): 14-19. 



 
บทที่ 3 

 
หลักกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศไทย 
 

 จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันพบว่าการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากขึ้น 
หลากหลายรูปแบบ การกระทําความผิดประเภทน้ีส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วไป และยังก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อส่วนรวมต่อความม่ันคงของประเทศไทย ปัญหาอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มิได้
เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่าน้ัน ยังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆด้วย ดังน้ัน ในบทน้ีจะศึกษาแนวคิด
ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
และมาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ 
ในที่น้ีจะกล่าวถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหพันธ์รัฐเยอรมนี เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด เหตุผล 
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการค้น การยึด และการรับฟังพยานหลักฐานในศาลของ
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยต่อไป 
 
3.1 หลักกฎหมายในต่างประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย Common Law 

 
จากปัญหาเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์จากปัญหาอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยีและการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างความเสียหายกับ
ระบบเศรษฐกิจและความม่ันคงกับนานาประเทศ การหามาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมและ
ปราบปรามการกระทําความผิดจึงเป็นสิ่งที่แต่ละประเทศได้เรียนรู้และปรับโครงสร้างทางกฎหมาย
ภายในประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของรูปแบบของอาชญากรรมและการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณ์โลก เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ให้อํานาจไว้เท่าน้ัน เพ่ือ
ไม่ให้กระทบต่อความเป็นส่วนตัวบุคคล การรวบรวมพยานหลักฐานการค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง จึงจําเป็นต้องมีกฎหมาย
บัญญัติไว้อย่างชัดเจน  

 
3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีมีการต่อสู้เพ่ือประสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนมายาวนาน แนวความคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนของสหรัฐอเมริกาจึง
เป็นแนวความคิดทางกฎหมายธรรมชาติที่ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่าง
สูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการทางกฎหมายที่จะใช้ดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มากมายกว่า 40 ฉบับ   เช่น  National Stolen Property Act, Copyright Act ฯลฯ  ประเทศ
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สหรัฐอเมริกาเป็นสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากมายแทบทุกสาขาอาชีพ อาชญากรรม   
ไซเบอร์ที่เกิดอย่างแพร่หลายก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเป็นที่มาของการพัฒนากฎหมายเพ่ือทบทวนจุดสมดุลแห่งความ
ขัดแย้งระหว่างการให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลกับอํานาจใช้กฎหมายของรัฐอีกครั้ง การศึกษา
กฎหมายเก่ียวกับประเทศที่ประสบปัญหามาก่อนและได้หาหาทางแก้ไขแล้วเช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากที่สุดได้มีการจัดต้ัง หน่วยงานท่ีมีทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เช่น National Computer Crimes Squad ซึ่งสังกัดอยู่ใน F.B.I. ทําหน้าที่
สืบสวนสอบสวนและจัดต้ัง Computer Analysis and Response Team ช่ือย่อ CART ทําหน้าที่
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จึงเป็นน่าจะนําไปสู่แนวทางการปรับปรุงกฎหมายของ
ประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี  ในประเทศสหรัฐอเมริกาการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ มีมา
ต้ังแต่ปี ค.ศ.1984 คือกฎหมาย Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ซึ่งมีแนวความคิดใน
การ บัญญัติกฎหมายเพื่อใช้ดําเนินคดีกับการกระทําความผิดต่อคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ การที่ 
สภาครองเกรสเห็นว่า การกระทํารูปแบบใหม่น้ีมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากความผิดรูป แบบเดิม 
เพราะเป็นการกระทําที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่ไม่มีรูปร่างทําให้การจะดําเนินคดี โดยอาศัย ความผิดฐาน 
Theft และ Larceny ตามกฎหมายเดิม เป็นเรื่องที่ยากลําบาก เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องน้ีก็ควรท่ีจะบัญญัติ
กฎหมายใหม่ขึ้นมามากกว่าพยายามจะนํากฎหมายเก่ามาใช้ดําเนินคดีกับความผิดรูปแบบใหม3่5

 CFAA 18 U.S.C. มาตรา 1030 กําหนดให้การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกรณีดังต่อไปน้ี
เป็นการกระทําความผิด 

1. Subsection 1030 (a) (1) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยรู้ว่าไม่มีอํานาจ และได้ไปซึ่ง
ข้อมูลน้ัน โดยมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าข้อทูลน้ันอาจใช้ไปเพ่ือการอันเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ หรือ
เพ่ือประโยชน์ของชาติอ่ืน ผู้กระทําความผิดตามอนุมาตราน้ีจะถูกลงโทษปรับหรือจําคุกไม่เกิน 10 ปี 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นการกระทําผิดซ้ําจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 20 ปี36    

2. Subsection 1030 (a) (2) ผู้ใดเจตนาที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจ 
                                                        

35 Jo-Ann M. Adams, “Controlling Cyberspace: Applying the Computer Fraud 
and Abuse Act to the Internet,” Santa Clara High Technology Law Journal.  12,  2 
(January 1996), Retrieved March 10, 2016 from http://digitalcommons.law.scu.edu 
/cgi/viewcontent .cgi?article=1206&context=chtlj  

36 CFAA 18 U.S.C. Subsection 1030(a)(1)having knowingly accessed a computer 
without authorization or exceeding authorized access, and by means of such conduct 
having obtained information that has been determined by the United States 
Government pursuant to an Executive order or statute to require protection against 
unauthorized disclosure for reasons of national defense or foreign relations, of a 
financial institution, or of a card issuer as defined in section 1602(n) [1] of title 15, or 
contained in a file of a consumer reporting agency on a consumer, as such terms are 
defined in  



26 
 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางการเงินหรือเข้าสู่ข้อมูลของสถาบันการเงิน ผู้กระทําผิดจะมีโทษปรับหรือจําคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดซ้ําจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี37    
        3. Subsection 1030 (a) (3) ผู้ใดมีเจตนาเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของรัฐบาล โดยปราศจาก
อํานาจ และปลอมแปลง หรือแสร้งทําเป็นว่าเป็นพนักงานของรัฐบาลเพ่ือทําการเปิดระบบ
ประมวลผลอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลสหรัฐ ผู้กระทําผิดจะมีโทษปรับหรือจําคุกไม่เกิน    
1 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดซ้ําจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี38 

 4. Subsection 1030 (a) (4) ผู้ใดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล โดยรู้ว่าไม่มีอํานาจ 
เพ่ือผลประโยชน์ใด ๆ ด้วยเจตนาที่จะฉ้อโกง หรือได้ไปซึ่งสิ่งมีค่าใด ๆ ผู้กระทําผิดจะมีโทษปรับหรือ
จําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจําทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดซ้ําจะมีโทษจําคุกไม่เกิน  
10 ปี เว้นแต่วัตถุของการ ฉ้อโกงและสิ่งของที่ได้มา รวมเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์และมูลค่าของการ
ใช้ ดังกล่าวน้ัน ไม่เกิน 5,000 เหรียญสหรัฐในช่วงเวลา 1 ปี39        
         5. ผู้ ใดเจตนาที่ จะเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือผลประโยชน์ในคอมพิวเตอร์ของ
สหรัฐอเมริกาโดยปราศจากอํานาจและต่อแต่น้ันได้ทําการเปลี่ยนแปลง ทําลายข้อมูลสารสนเทศท่ีได้
เข้าไปสู่น้ัน ถ้าเพ่ือฉ้อโกงทางการค้า (ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 1029) ในรหัสผ่านใด ๆ หรือข้อมูล
อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยปราศจากอํานาจ ก่อให้เกิดความเสียหาย40     

                                                        
37CFAA 18 U.S.C. Subsection 1030( a) (2) intentionally accesses a computer 

without authorization or exceeds authorized access, and thereby obtains—(A) 
information contained in a financial record 

38 CFAA 18 U.S.C. Subsection 1030(a) (3) intentionally, without authorization to 
access any nonpublic computer of a department or agency of the United States, 
accesses such a computer of that department or agency that is exclusively for the 
use of the Government of the United States or, in the case of a computer not 
exclusively for such use, is used by or for the Government of the United States and 
such conduct affects that use by or for the Government of the United States; 
 39 CFAA 18 U.S.C. (4) knowingly and with intent to defraud, accesses a 
protected computer without authorization, or exceeds authorized access, and by 
means of such conduct furthers the intended fraud and obtains anything of value, 
unless the object of the fraud and the thing obtained consists only of the use of the 
computer and the value of such use is not more than $5,000 in any 1-year period; 
 40 CFAA 18 U.S.C. section1030 (5)(A) knowingly causes the transmission of a 
program, information, code, or command, and as a result of such conduct, 
intentionally causes damage without authorization, to a protected computer;(B) 
intentionally accesses a protected computer without authorization, and as a result of 
such conduct, recklessly causes damage; or (C) intentionally accesses a protected 
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6. ผู้ใดรู้และเจตนาท่ีจะโกงโดยการใช้ Password โดยปราศอํานาจ เพ่ือที่จะเข้าไปยัง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล เพ่ือหาผลประโยชน์หรือเพ่ือขายความลับน้ันให้กับต่างชาติ มีลักษณะ 
เป็นการข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการคุ้มครอง การไม่มีอํานาจเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาน้ันถือ ว่าเป็น Theft of Computer 
Service เพราะเป็นการเข้าไปใช้บริการโดยไม่มีอํานาจ ทั้งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใดเลย
ต่อระบบการทํางานของเครื่อง ทั้งน้ีนักกฎหมายอเมริกันให้ ความเห็นว่า ถือว่าเป็นความเส่ียงต่อการ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศได้ และผู้กระทําย่อมรู้ดีว่าความเสียหายในอนาคตจะปรากฏ
ขึ้น และการเข้าไปโดยไม่มีอํานาจเช่นน้ี อาจทําให้เจ้าของสิทธิไม่อาจเข้าสู่ระบบได้ เน่ืองจากกฎหมาย 
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) ในปี ค .ศ .1984 ไม่สามารถครอบคลุมความผิดได้
ทั้งหมด จึงมีการแก้ไขเรื่อยมาในปี ค.ศ.1988, 1989 และ 1990 ตามลําดับ จนกระทั่งสภาคองเกรส
ได้มีมติให้ผ่านกฎหมายใหม่ ๆ ออกมาเสริม เช่น The National Information Infrastructure 
Protection Act of 1996 (NIPA) และเพ่ิมเติมการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ใน U.S. 
Code title 18 มาตรา 1030 (18 U.S.C.A. Section1030)41 
        รัฐธรรมนูญของประเทศมีบทบัญญัติที่เป็นหลักประกันสิทธิของประชาชนมิให้ถูก ละเมิดโดย
รัฐบาลที่เรียกว่า Bill of Rights ถึง 10 บท ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า หรือจํากัดขอบเขตการ
ใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เก่ียวข้องในกระบวนยุติธรรมทั้งในระดับ สหพันธรัฐและมลรัฐ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตํารวจและอัยการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ศาลสูงสุดได้วางไว้เท่าน้ัน 
โครงสร้างทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกา ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์  
 บรรดากฎหมายต่าง ๆ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ครอบคลุมเก่ียวกับ การสืบสวน และ
ดําเนินคดีกับบุคคล ซึ่งได้กระทําการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่น่าสนใจ ได้แก่  

1. Title 18, USC 1029 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Title 18, USC 1029, Fraud and 
Related Activity in Connection with Access Devices ว่ า ด้ วยการฉ้ อฉลและกิ จกรรมที่
เก่ียวเนื่องกับกลไกการ เข้าถึง (ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ครอบคลุมการดําเนินคดีกับบุคคล ซึ่ง
ลักลอบค้า รหัสหรือ หมายเลข บัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต และการดําเนินคดีบุคคลซึ่งใช้ซอฟท์แวร์
หรือฮาร์ดแวร์ในการผลิต หรือแพร่กระจายรหัสหรือหมายเลขบัตรเครดิต42 Title 18, USC 1029 
Penalties (บทลงโทษ)  
                                                        
computer without authorization, and as a result of such conduct, causes damage and 
loss 

41 CFAA 18 U.S.C. section1030 (6) knowingly and with intent to defraud traffics 
(as defined in section 1029) in any password or similar information through which a 
computer may be accessed without authorization, if- (A) such trafficking affects 
interstate or foreign commerce; or (B) such computer is used by or for the 
Government of the United States;   

42 พรทิพย์ ตันฑวนันท์, อาชญากรรมเก่ียวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 68. 
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 2. Title 18, USC 1030 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Title 18, USC 1030, Fraud and 
Related Activity in Connection with Computers ว่าด้วยการฉ้อฉลและกิจกรรมที่เก่ียวเน่ือง
กับคอมพิวเตอร์ กฎหมายน้ีใช้ดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งจงใจบุกเข้าไปในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตอันเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่ งอยู่ในการปกป้องของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา U.S. Protected 
Computer คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในการปกป้องของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หมายถึง คอมพิวเตอร์ของ 
รัฐบาล รวมท้ังคอมพิวเตอร์ซึ่งได้ถูกระบุไว้โดยรัฐบาลว่าเป็น คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการพาณิชย์
ระหว่างมลรัฐ  จะต้องเป็นกรณีที่ ก่อให้เกิดความเสียหายที่ เกินกว่าจํานวนเงิน $5,000 หรือ 
ก่อให้เกิดผลร้ายต่อความปลอดภัยของมหาชนและความม่ันคงของชาติ  อีกทั้งกฎหมายน้ีจะ
ครอบคลุมการดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งจงใจปล่อยไวรัสหรือหนอน (Worms) เข้าไปในคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือก่อให้เกิด ความเสียหาย Title 18, USC 1030 Penalties (บทลงโทษ)  
 3. Title 18, USC 1362 ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  Title 18, USC 1362, 
Communications Lines, Stations, or Systems. ว่าด้วยสายเคเบ้ิล, สถานี หรือ ระบบในการ
สื่อสาร ใช้ในการดดําเนินคดีกับบุคคลซึ่ง จงใจสร้างผลร้าย หรือทําลายระบบ การสื่อสาร คมนาคม 
อีกทั้งกฎหมายน้ีอาจใช้ในการดําเนินคดีกับบุคคลซึ่ง วางแผนที่ จะดําเนินการ ละเมิดกฎหมาย
ดังกล่าวน้ี Title 18, USC 1362 Penalties (บทลงโทษ) บุคคลซึ่งถูกตัดสินว่าได้ละเมิดกฎหมายตาม
มาตรา 1362 อาจ ถูกลงโทษจําคุก 10 ปี การทําความผิดครั้งแรก 

 4. Title 18, USC 2511 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Title 18 USC 2511, Interception 
and Disclosure of Wire, Oral, or Electronic Communications ว่าด้วยการดักเอาและเปิดเผย
การสื่อสารโดย ทางสาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางเสียง หรือข้อความ แบบอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
น้ีใช้ในการดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งจงใจดักจับการสื่อสารโดยทางสาย ทั้ง ที่เป็นการสื่อสารแบบเสียง
และแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้ดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งใช้เครื่องมือใด ๆ เพ่ือดักเอาการสื่อสาร 
Title 18, USC 2511 Penalties (บทลงโทษ ) สามารถลงโทษบุคคลซึ่ งถูกตัดสินว่าได้ละเมิด
กฎหมาย มาตราที่ 2511 อาจถูกลงโทษจําคุก 5 ปี สําหรับ การกระทําความผิดครั้งแรก 
 5. Title 18, USC 2701 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Title 18, USC 2701, Unlawful 
Access to Stored Communication. ว่าด้วยการเข้าถึงโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือลักลอบ
เอาการสื่อสารที่ได้ถูกเก็บไว้ กฎหมายน้ีใช้ในการดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งจงใจเข้าไปในที่ใดซึ่งเป็นศูนย์ 
ให้บริการและเก็บการสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต Title 18, USC 2701 Penalties (บทลงโทษ) 
บุคคลซึ่งถูกตัดสินว่าได้ละเมิดกฎหมาย มาตราที่ 2701 อาจถูกลงโทษ คุก 2 ปี สําหรับการกระทํา
ความผิดครั้งแรก 
 6. Title 18, USC 2702 กฎหมายของสหรัฐอเมริกา Title 18, USC 2702, Disclosure 
of Contents ว่าด้วยการเปิดเผยเนื้อหา กฎหมายน้ีใช้ในการดําเนินคดีกับบุคคลซึ่งจงใจ เปิดเผยหรือ
แฉการสื่อสาร หรือข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้มีการเก็บไว้ ณ ที่ใด กฎหมายน้ีเป็นการให้อํานาจ 
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ในการดําเนินคดีแก่บุคคลซึ่งมอบข้อมูลให้แก่ผู้รับคนใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีข้อมูลน้ันไว้ใน
ครอบครอง43  
      Patriot Act รัฐบัญญัติว่า ด้วยความรักชาติ โดยรัฐบัญญัติน้ี ได้ผ่านออกมา โดยนัยหน่ึงเป็น
การตอบโต้การโจมตีโดย ผู้ก่อการร้ายถล่มอาคารเวิลด์เทรด ในกรุงนิวยอร์คและอาคารเพนตากอน 
ในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 Patriot Act ว่าด้วยความรักชาติเป็นการเสริมกฎหมาย
ที่มีอยู่ในขณะน้ัน โดยการขยายและเพ่ิมโทษสําหรับอาชญากรรมซึ่งกระทําโดยการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือ และฉบับน้ีมีบทเฉพาะซึ่งว่าด้วยการก่อการร้ายโดยทางไซเบอร์ จะต้องขยายขีด
ความสามารถทางด้านการพิสูจน์ หลักฐานคดีแบบไซเบอร์ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.2002 United States 
Patriot Act of โดยกฎหมายน้ี  ให้ อํานาจในการที่จะดักฟังการสื่อสารในรูปแบบเสียงทาง
อินเทอร์เน็ต รวมถึงขยายคําจํากัดความของคําว่า คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความคุ้มครอง “Protected 
Computer” ให้ รวมถึงคอมพิวเตอร์ในต่างประเทศด้วยเพ่ือช้ีให้เห็นถึงการขึ้นต่อกันและกัน ใน
บรรดาคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต44 

 การค้นและยึดคอมพิวเตอร์และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สอบสวนคดีอาญาแผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเรียนรู้จากประสบการเก่ียวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์มา
อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและการก่อการ
ร้ายโดยทางไซเบอร์ สหรัฐอเมริกา จึงให้อํานาจและเครื่องมือแก่พนักงานสืบสวนสอบสวน เพ่ือให้
สามารถเข้าถึงพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็วทันต่อการทําลายพยานหลักฐานของอาชญากร 
 สรุปแล้วว่า การค้นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในความครอบครองของ
บุคคลใดในที่รโหฐาน ก็ต้องมีหมายค้น และมีเหตุอันควรหรือมีความสมเหตุสมผลที่จะขอให้ศาลออก
หมายค้น เพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าพนักงานของรัฐ เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค้นและยึด
พยานหลักฐานโดยผิดกฎหมายหรือขัดกับรัฐธรรมนูญ นอกจาการค้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 ยังมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอหมายค้นอีกด้วย เช่น 

1. ความยินยอม ซึ่งความยินยอมเกิดขึ้นได้หลายกรณี รวมถึงแถบข้อความแจ้งเตือนเมื่อเข้า 
สู่ระบบ (A Log In Banners) ข้อตกลงการเข้าใช้ (Terms-of-Use Agreement) หรือนโยบายบริษัท 
และสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึงสามารถใช้ User ได้หลาย User และ
ความยินยอมของ User คนหน่ึงก็เพียงพอแล้วสําหรับความยินยอม สําหรับการตรวจค้นในพ้ืนที่ส่วน
บุคคล (Private Area) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน ๆ ก็ถือว่าความยินยอมดังกล่าวเพียงพอที่จะตรวจ 
ค้นพ้ืนที่ทั่วไป อย่างไรก็ตามความยินยอมอาจมีข้อจํากัดได้ ภายใต้เง่ือนไขของประเภทเรื่อง 
ระยะเวลา และตัวแปรอ่ืน ๆ ความยินยอมอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใดก็ได้ 
                                                        
 43 Edward M. Wise, Computer Crime and Other Crimes Against Information 
Technology in the United States, In International Review of Criminal Law 64.  
(Toulouse, France: Association Internationale De Droit Penal, 1992), pp. 647-669. 
 44 Ibid. 
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2. กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการทําลายพยานหลักฐาน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
สามารถยึดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในบางคดีที่มีภยันตรายฉุกเฉินที่อาจจะทําให้สูญเสีย
ข้อมูลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถที่จะตรวจค้นแบบมีข้อจํากัด ณ ขณะนั้นเพ่ือรักษาข้อมูลน้ัน
ไว้ได้ 

3.1.1.1 สาเหตุ วิธีการ และระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์  
การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการค้นที่แตกต่างจากการค้นที่อยู่เดิม ซึ่งเมื่อ

พนักงานสอบสวนเห็นสมควร จะค้นจะต้องมีหมายค้น โดยต้องบรรยายสถานที่ที่จะทําการค้นใน
หมายค้นน้ันด้วย สําหรับการค้นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําการค้นหา
ฮาร์ดแวร์ หรือฮาร์ดดิสก์์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนของสหรัฐอเมริกา จะต้องเป็นการ
ค้นหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ขัดต่อหลักการไม่รับฟังพยานหลักฐาน ซึ่งได้มา
โดยการค้นที่มิชอบ (Exclusionary  Rule) ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 (The 
Fourth Amendment) บัญญัติว่า  

 
สิทธิของบุคคลที่จะมีความปลอดภัยมั่นคงในร่างกาย เคหสถาน 

เอกสารและวัตถุสิ่งของต่อการค้น การยึด และการจับที่ไม่มีเหตุอันสมควร
จะล่วงละเมิดมิได้ และห้ามมิให้มีการออกหมาย เว้นแต่จะโดยมีเหตุอันควร 
ซึ่งได้มาโดยการสาบานหรือปฏิญาณตนและหมายน้ันจะต้องระบุเฉพาะ 
เจาะจงถึงสถานที่จะถูกค้น ตัวบุคคลที่จะถูกจับ และสิ่งสิ่งของที่ถูกยึด 
 
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของสหรัฐอเมริกาได้รับรองหลักของ

รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่น้ีไว้ในมาตรา 41 (a) ซึ่งบัญญัติว่า  
 

เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหรือพนักงานอัยการต้องขอหมายค้น 
(1) หมายค้นต้องออกโดยศาล Magistrate ของมลรัฐ หรือศาล

ของสหรัฐ สําหรับการค้นสิ่งของหรือค้นหาหาบุคคลในเขตอํานาจศาล 
(2) หมายค้นออกโดยศาล Magistrate สําหรับกรณีการสิ่งของ

หรือค้นหาบุคคลในเขตอํานาจศาลหรือค้นสิ่งของที่ถูกโยกย้ายหรือบุคคล
หลบหนีออกนอกเขตก่อนจะถูกดําเนินการตามกฎหมาย 

  
จากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําการค้นได้ก็ต่อเมื่อมีหมาย

ค้น และหมายค้นดังกล่าวจะต้องออกโดยผู้พิพากษา แม้ในกรณีของการค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
เป็นพยานหลักฐานที่มีลักษณะพิเศษที่อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เจ้าพนักงานของรัฐก็จะต้อง
ทําการค้นโดยมีหมายเพราะต้องการจะให้กระบวนการในการออกหมายเป็นมาตรการในการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (Warrant Process) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัด
กับรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปค้นในเคหสถาน
หรือสํานักงานของผู้อ่ืน แต่สามารถทําการค้นโดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์์หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด



31 
 
เช่ือมต่อเข้ากับระบบ LAN หรือ WAN ของเคหสถานหรือสํานักงานตลอดจนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยไม่มีการบุกรุกเข้าไปทางกายภาพหากพิจารณาถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ซึ่งรวมไปถึงสิทธิส่วนบุคคลด้วย การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะน้ี ก็
ถือเป็นการบุกรุก45    

3.1.1.2 การรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล  
ภายหลังที่กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกาใช้บังคับแล้วยังมี

ปัญหาที่ตามมาอีกหลายประการ เช่น ปัญหาในการให้คํานิยามคําว่า “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์” 
(Computer Crime) การจํากัดการให้ความคุ้มครองที่จํากัดเฉพาะงานของรัฐไม่รวมภาคเอกชน การ
ขาดความชัดเจนในเรื่องของเขตอํานาจศาล และปัญหาเก่ียวกับกับวิธีพิจารณาความ เช่น การ
แสวงหาพยานหลักฐาน และการการรับฟังเป็นพยานหลักฐาน ในศาล ทําให้ไม่สามารถนําผู้กระผิดมา
ลงโทษได้้ 

ศาลของสหรัฐอเมริกาจะไม่รับฟังพยานหลักฐานที่เกิดจากการค้นโดยมิชอบ ดังน้ัน 
ในการค้นพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะต้องเป็นการค้นที่ไม่ขัดต่อหลักการห้ามรับฟัง
พยานหลักฐานซึ่ งได ้มาโดยมิชอบ  (Exclusionary Rule) ดังน้ัน  หากเจ้าหน้าที่ แสวงหาหา
พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด จากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการ
ล่วงล้ําสิทธิส่วนบุคคล พยานหลักฐานดังกล่าวก็จะถูกตัดออกจากกระบานการพิจารณาของศาลทันที 
โดยศาลจะไม่รับฟังทําให้ไม่สามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได้้ 
  สรุปว่ามาตรการทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา การค้นพยานหลักฐานที่เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในที่รโหฐาน ก็ต้องมีหมายค้น และมีเหตุ
อันควรหรือมีความสมเหตุสมผลที่จะขอให้ศาลออกหมายค้น เพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้า
พนักงานของรัฐ เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค้นและยึดพยานหลักฐานโดยผิดกฎหมายหรือขัดกับ
รัฐธรรมนูญ นอกจาการค้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4 
แต่มีข้อยกเว้นกรณีที่ไม่ต้องขอหมายค้นอีก เช่น 

 1) ความยินยอม ซึ่งความยินยอมเกิดขึ้นได้หลายกรณี รวมถึงแถบ
ข้อความแจ้งเตือนเมื่อเข้าสู่ ระบบ  (A Log in Banners) ข้อตกลงการเข้าใช้ (Terms-of-Use 
Agreement) หรือนโยบายบริษัท และสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วย คือ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึง
สามารถใช้ User ได้หลาย User และความยินยอมของ User คนหน่ึงก็เพียงพอแล้วสําหรับความ
ยินยอม สําหรับการตรวจค้นในพ้ืนที่ส่วนบุคคล (Private Area) ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ัน ๆ ก็ถือว่า
ความยินยอมดังกล่าวเพียงพอท่ีจะตรวจค้นพ้ืนที่ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ความยินยอมอาจมีข้อจํากัดได้ 
ภายใต้เง่ือนไขของประเภทเรื่อง ระยะเวลา และตัวแปรอื่น ๆ ความยินยอมอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใด
ก็ได้ 

 
 

                                                        
45 Ibid. 



32 
 

2) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการทําลายพยานหลักฐาน หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายสามารถยึดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในบางคดีที่มีภยันตรายฉุกเฉินที่
อาจจะทําให้สูญเสียข้อมูลหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถที่จะตรวจค้นแบบมีข้อจํากัด ณ 
ขณะนั้น เพ่ือรักษาข้อมูลน้ันไว้ได้ นอกจากน้ัน ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้กําหนดมาตรฐานของ
ความสมเหตุสมผลในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นผู้ดําเนินการค้น และยึดด้วยตนเองโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบเอาไว้ การออกหมายค้นจึงต้องมีการตรวจสอบโดยผู้พิพากษา ซึ่งเป็นนโยบาย
ของศาลสูงสุดที่ ต้องการให้กระบวนการออกหมาย (Warrant Process) เป็นมาตรการในการ
ตรวจสอบดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการค้นและยึด เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเจ้าหน้าที่
ของฝ่ายบริหารจะไม่ทําการค้นและยึดพยานหลักฐานโดยผิดกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาอาจถูกตัดโดยบทตัดพยาน ห้ามไม่ให้ศาลรับฟัง 

กฎหมายลักษณะพยานของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความชัดเจนถือเป็น
ตัวอย่างที่ดีในเรื่องบทบัญญัติพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้บัญญัติว่า ให้รับฟังได้โดยวางหลัก
ไว้ใน Federal Rules of Evidence (แก้ไขข้อ 1002 ประกอบกับข้อ 1001 (3)) แสดงว่า Printouts 
จากการประมวลผลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือความถูกต้องของเอกสารท่ีพิมพ์ผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ถือเป็นเอกสารต้นฉบับ ทําให้หลัก Best Evidence Rule ไม่เป็นอุปสรรคในการรับฟัง
พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์46 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังได้จัดทําคู่มือไว้สําหรับเป็นแนวทางที่ FBI จะได้
ใช้ประโยชน์ในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ของฝ่าย
บริหารจะไม่ทําการค้นและยึดพยานหลักฐานโดยผิดกฎหมายหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

 
3.1.2 ประเทศอังกฤษ  
ในประเทศอังกฤษก่อนที่จะมีกฎหมายอาญาว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

หรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในคอมพิวเตอร์น้ัน การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยปราศจากอํานาจไม่ถือเป็นความผิดอาญา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับความผิดฐาน
บุกรุก (Trespass) ความผิดที่เก่ียวกับทรัพย์ (Theft) ที่ผู้กระทําความผิดรับผิดแต่เพียงในทางแพ่ง47  
โดยอังกฤษได้ออกกฎหมายเพื่อที่จะรับฟังเอกสารคอมพิวเตอร์โดยถือว่าเป็นข้อยกเว้นของพยานบอก
เล่า คือ พระราชบัญญัติพยานทางแพ่ง ค.ศ.1968 (Civil Evidence 1986) พระราชบัญญัติพยานทาง
อาญา ศ.ศ.1965 (Criminal Evidence Act 1965) และในปี ค.ศ.1984 อังกฤษได้บัญญัติกฎหมาย
ใหม่คือ พระราชบัญญัติตํารวจและพยานทางอาญา ค.ศ.1984 เพ่ือสร้างเง่ือนไขในการรับฟังเอกสาร
จากคอมพิวเตอร์ให้รัดกุมขึ้นกว่ากฎหมายเดิม  

                                                        
46 พรทิพย์ ตันฑวนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 68. 

 47 เฉลิมพล ช่อโพธ์ิทอง, ความผิดฐานลักทรพัย์และฉ้อโกง: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
อังกฤษ เยอรมัน และไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2535), หน้า 73. 
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ต่อมาเมื่อการกระทําความผิดอาญาโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องมูลค่าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นมีจํานวนมาก ประเทศอังกฤษจึงได้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาควบคุมอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ขึ้นมาบังคับใช้เมื่อ 29 สิงหาคม  ค .ศ .1990 โดยมี เหตุผลในการประกาศใช้ ว่า 
“พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสําหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ที่มิชอบ”  
    3.1.2.1 กฎหมายในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศ
อังกฤษจะให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล โดยมีคดีตัวอย่างเก่ียวกับนายจ้างและลูกจ้างที่ศาลตัดสิน
ว่านายจ้าง ไม่ว่าข้อมูลน้ันจะเก็บไว้ในระบบธรรมดาหรือจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ก็ตาม48 ต่อมา
รัฐบาลอังกฤษได้พิจารณาถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่ีถูกจัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ควรได้รับการ
คุ้มครอง จึงได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพราะจําเป็นต้องดําเนินการให้กฎหมาย
ภายในของอังกฤษสอดคล้องกับอนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูล (The 
Council of Europe’s Data Protection) รัฐสภาของประเทศอังกฤษได้ออก พระราชบัญญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Data Protection Act 1984 แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ.1998) เพราะใน
การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานของรัฐ โดยล่วงล้ําเข้าไปรับรู้ถึงข้อมูลที่เก่ียวกับการการ
ดําเนินชีวิตของผู้ต้องสงสัยสารสนเทศท่ีอยู่่ในความครอบครองของผู้ใช้ และการแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัวเท่ากับเป็นการล่วงล้ําข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายอังกฤษประสงค์จะให้ปกปิด ดังเช่น คดี
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างข้างต้น การรวบรวมพยานหลักฐานด้วยวิธีการ ดังกล่าว อาจถูกหาว่าเป็น
พยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้  

 นอกจากน้ัน ก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองสําหรับการรักษาความปลอดภัยของ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่
เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ที่มิชอบมีเน้ือหาสาระที่สําคัญของกฎหมาย ดังน้ี  
  

 มาตรา 1 ความรับผิดฐานเข้าถึงคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต 
  (1) บุคคลใดก็ตามย่อมมีความผิดถ้า 

ก. บุคคลน้ันได้ทําการให้คอมพิวเตอร์แสดงผลหรือแสดงการ
ทํางานใด ๆ โดยเจตนาที่จะเข้าถึงสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองไม่ให้เข้าสู่ระบบ
หรือได้ผ่านสิ่งปกป้องเช่นว่าน้ันเข้าไปโปรแกรมใด ๆ หรือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือ 

ข. บุคคลน้ันเจตนาที่จะเข้าถึงสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองระบบโดย
ปราศจากอํานาจ และ 

 
                                                        

48 Edward Wilding, Computer Evidence: A Forensic Investigations 
Handbook (London: Sweet & Maxwell, 1997), p. 93. 
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ค. บุ คคล น้ั น ได้ รู้ อ ยู่ ใน ขณ ะ น้ั น ว่าตน เป็ น ต้น เห ตุ ให้
คอมพิวเตอร์แสดงผลหรือแสดงการทํางานอันปราศจากอํานาจน้ัน 
  (2) เจตนาของบุคคลที่ได้กระทําความผิดภายใต้มาตราน้ี ไม่
จําต้องเป็นการกระทําต่อ 

ก. โปรแกรมพิเศษหรือข้อมูลพิเศษเฉพาะเจาะจงใด ๆ 
ข. โปรแกรมหรือข้อมูลเฉพาะชนิดใดชนิดหน่ึง หรือ 
ค. โปรแกรมหรือข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ใด ๆ                                

  (3) บุคคลใดกระทําความผิดตามมาตราน้ีต้องระวางโทษ. . . 
 
   มาตรา 2  การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หมายถึง มีเจตนาที่จะ
กระทําการหรือให้ความสะดวกหรือส่งเสริมในการกระทําผิด ดังน้ี  
   (1) บุคคลจะมีความผิดภายใต้บทบัญญัติน้ีถ้าหากว่าตนได้กระทํา
ความผิดตามมาตรา 1 ด้วยเจตนา (มาตรา 1 บัญญัติว่าการเข้าถึงโดยไม่มี
อํานาจเป็นความผิด) 
                ก. ได้กระทําผิดในสิ่งที่มาตรานี้บังคับใช้ หรือ 
   ข.  ให้ความสะดวกในการกระทําผิด (ไม่ว่าโดยเจตนา หรือ
โดยบุคคลใด ๆ) และความผิดที่ตนจงใจกระทําผิดหรือให้ความสะดวก
ดังกล่าวต่อไปในมาตรานี้ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิด เช่นเดียวกันกับ
ผู้กระทําความผิด 

 
   มาตรานี้บังคับใช้กับความผิดของบุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต่ 21 ปี เพ่ือวัตถุประสงค์ของ
มาตราน้ีไม่ว่าการกระทําความผิดของผู้กระทําผิดที่อยู่ระยะไกลจะได้กระทําลงในโอกาสที่มีอํานาจใน
การเข้าถึงระบบน้ันหรือไม่ หรือโดยอาศัยโอกาสอ่ืนใดก็ได้บุคคลอาจจะมีความผิดตามมาตรานี้แม้ว่า
ข้อเท็จจริงว่าการกระทําผิดของผู้กระทําผิดที่อยู่ระยะไกลไม่ได้กระทําลงก็ตาม ผู้กระทําผิดตาม
มาตรานี้ต้องระวางโทษ 
 

  มาตรา 3 ความผิดฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาต บุคคลใดก็ตามย่อมมีความผิดถ้าผู้น้ันได้
กระทําการใด ๆอันเป็นการก่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่ิงซึ่งบรรจุอยู่
ในคอมพิวเตอร์ใด ๆ และจะต้องกระทําการโดยเจตนาและจําเป็นต้องได้รู้
ถึงการกระทําน้ันความมุ่งหมาย      
  (1) โดยเจตนาตามอนุ 1 ข้างต้นหมายถึง เจตนาที่จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ใด ๆ และกระทําโดย 
                 ก. ทําให้เสียไปซึ่งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ใด ๆ 

       ข. ป้องกันหรือขัดขวางการเข้าถึงเพ่ือที่จะยึดข้อมูลหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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 ค. ทําให้ เสียหายไปซึ่งระบบปฏิบัติการของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์น้ัน หรือความน่าเช่ือถือของข้อมูลน้ัน ๆ 

 (2) โดยเจตนาไม่จําเป็นที่จะต้องตรงกับ 
ก. คอมพิวเตอร์ใด ๆ โดยเฉพาะ 
ข. ข้อมูลหรือโปรแกรมเฉพาะหรือข้อมูล หรือโปรแกรม

ชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ 
ค. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเฉพาะหรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ 
 (3) ความมุ่งหมายของอนุ (1) จําเป็นต้องรู้ถึงการกระทําน้ัน 
หมายถึง การได้รู้ว่าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆผู้น้ันได้เจตนาก่อให้เกิด
ขึ้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต 

(4) ความมุ่งหมายของส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ตามมาตราน้ี 
ไม่ ว่าจะเป็นการแก้ ไขโดยไม่ ได้รับอนุญ าตหรือ เจตนากระทําต่อ
คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบตาม อนุ(2) หรือเป็นเจตนาที่กระทําอย่าง
ถาวรหรือเพียงช่ัวคราวก็ตาม 

(5) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งบรรจุอยู่ในคอมพิวเตอร์ จะ
ได้รับการคุ้มครองตามความมุ่งหมายของกฎหมายของกฎหมายชดเชย
ความเสียหายจากอาชญากรรม ค.ศ.1971 ถ้าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงน้ันมีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อคอมพิวเตอร์ สื่อบันทึกของคอมพิวเตอร์และทําให้
เสียไปตามลักษณะเง่ือนไขทางกายภาพหรือทางวัตถุ 

(6) บุคคลใดกระทําความความผิดตามมาตรานี้ต้องระวางโทษ 
 

จากกฎหมาย Computer Misuse Act 1990 ของประเทศอังกฤษ มาตรา 1 เป็น
การบัญญัติพ้ืนฐานที่ใช้กับความผิดเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต มีสาระสําคัญในส่วนของการกระทําคือ 
ผู้กระทําผิดจะต้องกระทําการอันเป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์แสดงผลการทํางานใด ๆ โดยผู้กระทําจะต้อง
รับผิดน้ันไม่ว่าผู้กระทําจะประสบผลสําเร็จในการเข้าสู่ระบบประมวลผลเข้าสู่โปรแกรมหรือข้อมูล
หรือไม่ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จแล้ว ส่วนความผิดในมาตรา 2 บังคับใช้กับกรณีกระทําการหรือให้
ความสะดวกหรือส่งเสริมในการกระทําความผิด มาตรา 1 ซึ่งเป็นการควบคุมเคร่ืองจากระยะไกล เช่น 
การลักลอบเข้าระบบโดยใช้เครื่องระยะไกลและใช้บังคับกับที่มีอายุต้ังแต่ 21 ปีขึ้นไป โทษตามมาตรา 
2 จะมีโทษสูงกว่ามาตรา 1 มาตรา 3 เป็นบทบัญญัติความผิดฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคอมพิวเตอร์และ
ส่วนประกอบอันเป็นฐานความผิดชนิดบังคับใช้กับความผิดที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ เจตนาในการ
กระทําความผิด 

ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดทางอาญาโดยท่ัวไปจะต้องมีการแสดงออกถึง
เจตนาในการกระทําความผิดทางอาญาด้วย ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบภายในของความรับผิดทาง
อาญาในเรื่องน้ัน ๆ เจตนาที่จะกระทําความผิด ได้มีการบัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายอาญาของทุก
ประเทศทั่วโลก สําหรับการกระทําความผิดอาญาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์น้ันก็เป็นความผิดทางอาญาที่
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ต้องการเจตนาดังเช่นความผิดอาญาอ่ืน ๆ โดยทั่วไปอันเป็นเจตนาธรรมดา ที่จะกระทําการอันเป็น
ความผิดน้ัน ๆ และในขณะเดียวกันความผิดทางอาญาที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในบางกรณีก็อาจ
ต้องการ “เจตนาพิเศษ” ในการกระทําผิดน้ัน ๆ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา บัญญัติว่า “จําเลย
จะต้องเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์” เพ่ือจุดประสงค์ของการวางแผนหรือกลอุบายใด ๆ เพ่ือที่จะข่มขู่
หรือหลอกลวง หรือประโยชน์จากการบริการ “โดยเจตนาทุจริตและหลอกลวง” ซึ่งถ้าผู้กระทํา
ความผิดขาดเจตนาดังกล่าวก็ไม่อาจมีการลงโทษทางอาญาเกิดขึ้นได้ แม้ว่าผู้กระทําผิดยังอาจถูก
ดําเนินคดีทางแพ่งในข้อหาฐานละเมิดได้ก็ตาม   

เหตุจูงใจ (Motives) ในการประกอบอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ บรรดาอาชญากร
ทั้งหลายมักจะมีเหตุจูงใจในทํานองเดียวกัน คือ การประกอบอาชญากรรมเป็นการท้าทายและเป็น
การเล่นเกม (Challenge and Game Playing) อาชญากรบางคนคิดว่าการประกอบอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นการกระทําผิด แต่เป็นเร่ืองที่คนทั่วไปก็มักจะกระทํากันซึ่งเป็นการกระทําแบบที่
เรียกว่า Vending Machine Syndrom คือ ถ้าเราไปพบเงิน 2-3 เหรียญ ใน Vending Machine 
หรือในโทรศัพท์สาธารณะก็จะเก็บเงินน้ันไว้โดยไม่พยายามสืบหาเจ้าของ ดร.สแตนเลย์ วินเกอร์ (Dr. 
Stanley Winkler) จากบริษัท IBM ได้ทดลองเรื่องน้ีในประเทศต่าง ๆ 

กรณีที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ถือว่า
การบันทึกลักษณะอย่างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการนําสืบความจริงเป็นพยานเอกสารประเภทหน่ึง 
เพราะมีมนุษย์เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน การรับฟัง
พยานหลักฐานจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีต้องใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับฟัง
พยานหลักฐานจากข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีจึงต้องใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับฟังพยาน
เอกสาร  

ในการนําสืบสวนเป็นหน้าทีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าพนักงานตํารวจมีสิทธิที่จะ
สอบถามปากคําบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทําความผิดน้ันหรือไม่ แต่ต้องอยู่
ภายในกรอบซึ่งพระราชบัญญัติตํารวจและพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ.1984 (The Police and 
Criminal Evidence Act 1984: PACE)49 

สรุปได้ว่าประเทศอังกฤษมีการออกพระราชบัญญัติวางแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานท่ีมีความชัดเจนทําให้บังคับใช้กฎหมายมีหลักเกณฑ์แน่นอน ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติ
หน้าของพนักงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 
     3.1.2.2 สาเหตุ วิธีการ และระยะเวลาในการเข้าถึงพยานอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
ที่ เป็นหลัก เกณ ฑ์ ในการค้นหาพยานหลักฐานของอังกฤษ  คือ  The Police and Criminal  
Evidence Act 1984 (PACE) มาตรา1 บัญญัติว่า“การค้นเคหสถานต้องมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควร โดยถือมาตรฐานของบุคคลในฐานะ และพฤติการณ์เดียวกับผู้ค้นเป็นเกณฑ์” และค้นจะต้อง
มีการออกค้น จากศาล (Justice of the Peace) โดยศาลจะออกหมายค้นก็ต่อเมื่อเป็นเหตุอันควร
                                                        

49 ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, รายงานศึกษาวิจัยฉบับสมบรูณ์ เรื่องสิทธผิู้ต้องหาจําเลยและ
ผู้ต้องโทษในคดีอาญา (รายงานการวิจัย เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2540), หน้า 23. 
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เช่ือว่าเป็น ความผิดอาญาร้ายแรง  (Serious Arrest able Offence) ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาว่า
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์จะถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรงที่ศาลสมควรจะออกหมายค้นหรือไม่  
            การค้นและยึดพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศอังกฤษต้องคํานึงถึงแนวความคิดในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทางอาญา ซึ่งได้
บัญญัติรับรองไว้ในกฎบัตรแมคนาคาร์ตา (Magna Carta, 1215) กฎหมายของประเทศอังกฤษ ได้
วางมาตรการควบคุม และตรวจการทํางานของเจ้าพนักงานตํารวจโดยองค์กรภายนอกเอาไว้
ขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ลดลง โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได
แก่ ตํารวจ อัยการ และผู้พิพากษา สามารถใช้ดุลพินิจ ในการบังคับใช้กฎหมายได้มากขึ้น และใน
ขณะเดียวกันก็มีข้อบังคับที่ตราขึ้นเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานเอาไว้โดยละเอียด   
                    1) การค้นเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในที่รโหฐาน ตาม PACE วางหลักไว้ใน
มาตรา 1 ว่า การค้นในเคหสถานต้องมีเหตุอันสมควรสงสัยตามสมควร โดยถือเอามาตรฐานของ
บุคคลในฐานะ และพฤติการณ์เดียวกับผู้ค้นเป็นเกณฑ์และจะต้องขอหมายค้นจากศาลดังน้ัน ในการ
ค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั้งที่อยู่ในเคหสถานหรือที่รโหฐานอ่ืนเจ้าพนักงานตํารวจ
จะต้องมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่าจะมีพยานหลักฐานอยู่ที่น้ันและจะต้องมีศาลเป็นผู้ทําหน้าที่
ตรวจสอบการดําเนินงานอีกช้ันหน่ึงในการออกหมายค้นศาลจะออก 
 2) การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ LAN ระบบ WAN และระบบ
อินเตอร์เน็ต ตํารวจอังกฤษจะใช้วิธีนําเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออ่ืนเช่ือมเข้าไปในระบบเฉพาะ
ของสํานักงาน และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าไปตรวจค้นข้อมูลในน้ัน จะขอหมายจาก 
Justice of the Peace ไม่ได้ แต่จะต้องขอจาก Circuit Judge และศาลจะออกหมายให้ต่อเมื่อไต่
สวนได้ความว่า“มีเหตุอันควรเช่ือ ว่าพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการสอบสวนในคดีความผิดเป็น
ความผิดอาญาร้ายแรง(Serious Arrest able Offence) ซึ่งเกิดขึ้นในบ้านน้ี และถ้าไม่ค้นบ้านน้ีก็จะ
ไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว และในการค้นน้ันจะได้มาซึ่งพยานหลักฐานอันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน”50    
            3.1.2.3 การยึดและรักษาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ์ ในการยึดและรักษา 
พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์มีบัญญัติอยู่ใน PACE มาตรา 18, 19 ดังน้ี 
                มาตรา 18 บัญญัติว่า “เมื่อค้นแล้วตํารวจต้องทําบันทึกการค้นและบันทึกรายการ
สิ่งของที่ค้นและยึด รายการเหล่าน้ันผู้ค้นต้องมอบให้แก่เจ้าของบ้านเมื่อผู้น้ันร้องขอ” และ 

มาตรา 19 บัญญัติว่า “กรณีที่ตํารวจยึดวัตถุที่มีเหตุเช่ือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่
เก่ียวข้องกับการสอบสวน หรือความผิดอ่ืน หรือมีความผิดอ่ืนรวมอยู่ด้วย หรือมีความจําเป็นต้องยึด 
เพ่ือป้องกันการการเคลื่อนย้าย ซ่อนเร้น หรือทําลายหลักฐาน” 
                  จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้น้ันเป็นวัตถุที่
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการสอบสวนท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจยึดได้รวมท้ังข้อมูลที่อยู่ภายในเคร่ืองด้วย 
เว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบ 
                                                        

50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 51. 
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       3.1.2.4 การรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล การรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของศาลอังกฤษ โดยหลัก จะรับฟังแต่พยานหลักฐานโดยตรง พยานบอกเล่า 
(Hearsay) ถือว่ามีนํ้าหนักน้อยหรือไม่รับฟังเลย แต่ The   Police   and   Criminal  Evidence Act 
1984 เป็นกฎหมายพยานหลักฐานในคดีอาญา ที่บทบัญญัติเก่ียวกับการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อยกเว้นของพยานบอกเล่า (Hearsay) โดยให้รับฟังพยานเอกสารที่เป็นผล
จากการประมวลผลหรือคํานวณของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ การค้น และยึดพยานหลักฐานกระทําโดย
เจ้าพนักงานตํารวจ  

 ประเทศอังกฤษแบ่งพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 3 ประเภท 
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (Common Law) กล่าวคือ พยานบุคคล 
พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ส่วนพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็น
ผู้บันทึกข้อมูล ศาลอังกฤษใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ก็ถือว่าการบันทึกลักษณะอย่างข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการนําสืบความจริงเป็นพยานเอกสารประเภทหน่ึง เพราะมีมนุษย์เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกับการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังน้ัน การรับฟังพยานหลักฐานจากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทน้ีต้องใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับฟังพยานหลักฐานจากข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้จึงต้องใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการรับฟังพยานเอกสาร แต่ต้องไม่มีความ
ผิดพลาดในกระบวนการคอมพิวเตอร์ พยานน้ันถูกต้องแท้จริง ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 กรณีที่ประสบปัญหาการกระทําความผิดทางอินเตอร์เน็ต ที่การกระทําอาจเกิดขึ้นใน
ต่างประเทศ อํานาจในการสอบสวนจะสามารถกระทําได้เพียงใด เช่น การกระทําความผิด เกิดขึ้นใน
ประเทศเยอรมนี และผู้กระทําความผิดอยู่ที่ประเทศนั้นแต่เครือข่ายที่ใช้ข้อมูลหรือข้อมูลที่ใช้ผ่าน
ประเทศอังกฤษ จะต้องคํานึงถึงข้อตกลงระหว่างประเทศโดยเฉพาะข้อตกลงระหว่างประชาคมยุโรป
ด้วยแม้ว่าจะต้องคํานึงถึงเรื่องดังกล่าว การดําเนินคดีตามกฎหมายอังกฤษจะถือหลักว่าถ้าเข้า
หลักเกณฑ์ 2 ประการดังต่อไปน้ีประเทศอังกฤษก็อาจจะไม่นํามาดําเนินคดี คือ ถ้าผู้กระทําความผิด
หรือผู้ร่วมกระทําความผิดไม่ใช่พลเมืองของประเทศอังกฤษ หรือความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้บัญญัติไว้ใน 
The Computer Misuse Act 1990 
          ศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี สามารถแบ่งได้ตามฐานความผิด ดังน้ี 
 1) ความผิดเน่ืองจากปราศจากอํานาจในการเข้สู่ระบบ (Basic Hacking  
Offence หรือ Unauthorized Access) เป็นการกระทําความผิดที่ไม่ซับซ้อน ศาลท่ีมีอํานาจในการ
พิจารณาคดี  คือ  ศาลแขวง (Magistrate Court) จึงมีกฎหมายที่ เก่ียวข้องอีกฉบับ  คือ The 
Magistrate’s Court Act 1980 เป็นเรื่องเก่ียวกับการกําหนดฐานความผิดแก่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือใน
การกระทําความผิดในมาตรา 44 (1) ซึ่งบัญญัติว่า “สามารถลงโทษบุคคลที่ความช่วยเหลือผู้ที่กระทํา
การเข้าถึงโดยปราศจากอํานาจ โดยการให้ความรู้ทางด้านข้อมูลการให้รหัสผ่านหรือให้วิธีการเข้าสู่
ระบบเพ่ือผ่านไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์์” 
  2) ความผิดเก่ียวกับการให้ความสะดวกแก่ผู้กระทําความผิดในการ
ก่อให้เกิดความผิดร้ายแรง และความผิดเก่ียวกับการทําลายแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยปราศจาก
อํานาจขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระทําความผิด หากมีความร้ายแรงมากก็จะอยู่ในอํานาจ
พิจารณาของศาลสูงคดีอาญา (Crown Court) แต่ถ้าไม่ร้ายแรงมากก็จะอยู่ในอํานาจพิจารณาของ
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ศาลแขวง (Magistrate Court) โดยลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ไมสามารถพิสูจน์ได้ในทาง
กายภาพจึงไม่สามารถนํามาพิสูจน์ในกระบวนพิจารณาคดีอาญาได้้ ดังน้ันรายงานที่ประมวลผลจาก
คอมพิวเตอร์ (Printout) จะเป็นพยานบอกเล่า (Earsay) เน่ืองจากเกิดจากการกระทําของมนุษย์
ต้องห้ามรับฟัง ตามกฎหมาย Justice Act Criminal  1988 มาตรา 24 แต่จากความสามารถในการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์เองที่สามารถใช้เป็นเครื่องกล หรือเคร่ืองมือในการคํานวณจึงไม่น่าจะเป็น 
พยานหลักฐานในรูปพยานบอกเล่าเสมอไป ถ้าอ้างเป็นพยานหลักฐานโดยยืนยันการใช้ที่เป็นธุรกิจ 
ปกติและข้อมูลที่ได้ก็เกิดจากการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์อันเป็นปกติเช่นกัน51 

สรุปมาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ ได้ว่า ระบบกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ Common Law รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายรัฐธรรมนูญของ
ประเทศอังกฤษจึงกระจายอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปพระราชบัญญัติ หรือในรูปแบบของข้อตกลง
และขนบธรรมเนียม ดังน้ันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ52   

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระทําผิดอาญา 
เจ้าหน้าที่ตํารวจมีสิทธิที่จะสอบถามปากคําบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทํา
ความผิดน้ันหรือไม่ การปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจไม่ได้อยู่ในบังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายใด แต่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เรียกว่า “ข้อบังคับของผู้พิพากษา”53  นอกจากน้ันการแสวงหาพยานหลักฐาน
ในคดีอาญาให้ตํารวจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตํารวจและพยานหลักฐานในคดีอาญา ค.ศ.1984 
(The Police and Criminal Evidence Act 1984: PACE) ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องอํานาจในการ 
จับกุม การค้นและยึด รวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทําให้ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ลดลง  

การค้นพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในเคหสถาน หรือในที่รโหฐานอ่ืน ตํารวจจะต้อง
มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่า จะมีพยานหลักฐานน้ีอยู่ภายในน้ัน การค้นจะต้องขอหมายค้นจาก
ศาล และศาลจะออกหมายค้นให้เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าความผิดอาญาเกิดขึ้น และมีพยานหลักฐาน
ซุกซ่อนอยู่ในเคหสถานนั้น 

 
 
 
 
 

                                                        
51 Richard May, Criminal Evidence (London: Sweet & Maxwell, 1999),          

pp. 11-361. 
52 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชานิติศาสตร์, เอกสารการสอนชุดวิชาระบบ

กฎหมายไทยและต่างประเทศ (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2528), หน้า 49. 
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 814. 



40 
 
3.2 หลักกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศท่ี

ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law 
 

  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับเป็นประเทศต้น ๆ ที่พยายามจะแก้ไขกฎหมาย หรือ
เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออุดช่องว่างของการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นประเทศที่ร่วมลง
นามในอนุสัญญาความร่วมมือที่เก่ียวกับอาชญากรรมอินเตอร์เน็ต (Convention on Cybercrime) 
ซึ่งออกโดยคณะมนตรียุโรป (Europarat) ด้วย แนวคิดของประเทศเยอรมันไม่มีบทบัญญัติพิเศษโดย
เฉพาะที่จะลงโทษพวกอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากมีบทลงโทษทางอาญา German 
Criminal Code 1974 แก้ไขเพ่ิมเติม (StGB: Strafgesetzbuch)54 

 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศท่ีใช้ประมวลกฎหมาย หรือประเทศ  Civil 
Law  ส่วนใหญ่ประเทศเยอรมนี จะเน้นปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่กระทํา
ความผิดโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเช่น การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เน้ือหาที่เป็นความผิด
ตามกฎหมาย การหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต การเผยแพร่งานอันละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ 
การฟอกเงินทางอินเตอร์  
 รัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเน้นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเป็น
อย่างมาก หลักการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบในกฎหมายเยอรมันมีรากฐานมาจาก
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การจํากัดสิทธิดังกล่าวจะกระทําได้ก็แต่
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมาย การค้นเคหสถานจะกระทําได้ก็แต่โดยคําสั่งของผู้พิพากษา และการค้น
จะต้องกระทําในลักษณะที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่าน้ัน55  
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตํารวจ จึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา “The Code of Criminal Procedure” ศาลมีอํานาจอย่างกว้างขวางในการท่ี
จะใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่เสนอโดนคู่ความ และดุลพินิจน้ีจะถูกโต้แย้งไม่ได้56   
 สําหรับกรณีกฎหมายวิธีสบัญญัติ ว่าด้วยการจับกุม ตรวจค้น รวบรวมพยานหลักฐานใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิธีการและหลักเกณฑ์เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของประเทศเยอรมัน เพียงแต่อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการกระทําความผิดที่
ต้องใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดของจําเลย ในประเทศเยอรมัน จึงมี

                                                        
54 ฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์, มาตรการแสวงหา รวบรวมและการเสนอพยานหลักฐานใน

คดีอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2547), หน้า 89 

55 Walter R. Clemens, “The Exclusionary Rule Under Foreign Law,” The 
Journal of Criminal Law Criminology an Police Science  52, 3 (September-October 
1961). 

56 ฉัตรมงคล รุ่งรัตน์มณีวงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 90-93. 
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ปัญหาว่า ยากมากสําหรับการดําเนินกระบวนพิจารณาให้สมบูรณ์ได้ ยากต่อการที่ตํารวจจะตรวจพบ
และรับรายงานการกระทําความผิด นอกจากน้ี มีปัญหาเรื่องเขตอํานาจสอบสวนเพราะการกระทําผิด
ไร้ขอบเขต จึงต้องคํานึงถึงข้อตกลงระหว่างรัฐไม่ให้เกิดปัญหาล่วงล้ําอธิปไตยของรัฐอ่ืน    
 1. การค้นเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี (PC) ในที่รโหฐาน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความ
ครอบครองของมนุษย์ในที่รโหฐาน เช่น ในเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี (PC) ในที่รโหฐานต้องปฏิบัติตาม
หลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (StGB: Strafgesetzbuch) ซึ่ งจําต้องเข้าใจ
กระบวนการทางวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การสอบสวนและ
การรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือทราบข้อเท็จจริงในเน้ือหา นอกจากพนักงานอัยการแล้วยังมีองค์กร
อ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสอบสวน คือ สํานักงานอาชญาวิทยาแห่งสหพันธรัฐ Bundekrimnalamt หรือ
เรียกช่ือย่อว่า BKA มีตํารวจ 2 ประเภท คือ ข้าราชการตํารวจซึ่งเป็นผู้ช่วยของพนักงานอัยการ และ
ข้าราชการตํารวจอ่ืน ๆ ส่วนผู้พิพากษาสอบสวนน้ัน จะเป็นผู้อนุญาตใช้มาตรการบางอย่างในการ
สอบสวนของพนักงานอัยการ โดยเป็นผู้ตรวจสอบว่ามาตรการที่ใช้น้ัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 การได้มาซึ่งพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ จึงอาศัยอํานาจการค้น การยึด จากองค์กรผู้มี
หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีปัญหาและอุปสรรคว่า การดําเนินการตามกฎหมายของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีจะเกิดปัญหาในการค้น และยึดพยานหลักฐานที่ไม่มีรูปร่างอย่างไร องค์กรผู้มี
หน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานข้างต้นจะดําเนินการค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ได้แก่  
 กรณีการออกหมายค้นมาตรา 105 วรรคแรกท่ีว่า “หมายค้นออกโดยศาล คือ ผู้พิพากษา
สอบสวน เว้นแต่กรณีเร่งด่วนการสั่งให้ค้นในเคหสถาน อาจทําได้โดยพนักงานอัยการ หรือพนักงาน
ตํารวจผู้ช่วยอัยการ” การค้นตามกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะต้องระบุรายละเอียด
ดังน้ี มาตรา 107 “รายละเอียดในหมายค้นจะต้องระบุมูลเหตุแห่งการค้น บุคคล และสิ่งของที่
ต้องการค้นด้วย” “ห้ามมิให้ค้นเคหสถานในระหว่างกลางคืน เว้นแต่เป็นการค้นสถานที่ทางธุรกิจที่
เปิดบริการสาธารณชนในเวลากลางคืน หรือความผิดซึ่งหน้า หรือกรณีฉุกเฉินหรือการค้นนักโทษที่
หลบหนีที่คุมขัง” 
 2. การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ LAN, ระบบ WAN และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการ
แน่นอนว่าการเข้าตรวจค้นของตํารวจ หรือพนักงานอัยการผู้มีอํานาจ หากใช้วิธีการเช่ือมต่อเข้าไปใน
ระบบ ระบบ LAN ระบบ WAN และในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแม้ว่า จะไม่ได้บุกรุกทางกายภาพ 
แต่เป็นการล่วงล้ําสิทธิส่วนบุคคลเป็น “การค้น” ต้องมีหมายค้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความ
อาญา มาตรา 99 ได้ให้อํานาจค้น ยึดสิ่งของที่เป็นจดหมาย ไปรษณีย์ โทรเลข โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
จะต้องขอคําสั่งจากศาลให้ยึดได้ มาตรา 100 วรรคแรกมิใช่กระทําได้โดยพลการ ซึ่งบทบัญญัติน้ี
กฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้อํานาจเจ้าหน้าที่ไว้เป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน ซึ่งตํารวจ
เยอรมัน สามารถใช้กฎหมายข้อน้ี และขอความร่วมมือจาก ISP 
 3. การยึดและรักษาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเช่ือถือของการค้น ยึด 
พยานหลักฐาน กล่าวคือ ตามกฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอาจอยู่ที่วิธีการค้นที่เคร่งครัดตาม
มาตรา 106 วรรคแรก บัญญัติว่า “การค้นต้องกระทําต่อหน้าเจ้าของสถานท่ี หากไม่อยู่จะต้องกระทํา
ต่อหน้าผู้แทนญาติ หรือเพ่ือนบ้าน” การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว อย่างน้อยก็สร้างความน่าเช่ือถือ
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ต่อศาลได้ว่าเจ้าหน้าที่โปร่งใส พยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาน่าจะตรงกับความจริงขณะที่ค้น 
นอกจากน้ี การยึดพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวข้องกับมาตรา 94 ที่วางหลักว่า
สิ่งของที่อาจยึดได้  

1) สิ่งของที่อาจเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการสอบสวน หรือสิ่งของที่ริบไว้จะต้องจัด
ให้อยู่ในอารักขา หรือทําให้ปลอดภัยทางใดทางหน่ึง 

2) การยึดสิ่งของ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคล หรือไม่ยอมส่งให้ด้วยความสมัคร
ใจให้ขอคําสั่งศาล 
 4. การรับฟังเป็นพยานหลักฐานในศาล พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ถ้านําส่งในฐานพยาน
เอกสาร เก่ียวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คือ มาตรา 
244, 245, 249 และ 261 ถ้านําส่งในฐานะพยานวัตถุจะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะพยานวัตถุสําหรับ
กฎหมายเยอรมันใช้พิสูจน์ต่อศาลโดยให้ศาลตรวจดูได้ การนําเสนอพยานอิเล็กทรอนิกส์ ในฐานะ
พยานเอกสาร เช่น การนําส่ง Printouts เพ่ือพิสูจน์ข้อความในเอกสาร ต้องอยู่บนเง่ือนไขของความ
ถูกต้องแท้จริง กล่าวคือ พยานเอกสารที่เสนอต่อศาลใช้ “ต้นฉบับ” เท่าน้ัน (มาตรา 244 วรรคสาม) 
ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้ และต้องเป็นพยานที่มีความสําคัญในคดี (มาตรา 244 วรรคสอง)  
 สรุปได้ว่ากฎหมายประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปัจจุบันการรวบรวมพยาน 
หลักฐานคล้ายกับกฎหมายประเทศไทย พนักงานตํารวจกระทําภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท่ีให้
อํานาจไว้เท่าน้ัน การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีกฎหมายเฉพาะมา
รองรับแต่พัฒนาจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ ศาลมีอํานาจ
อย่างกว้างขวางในการท่ีจะใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่เสนอโดยคู่ความ และดุลพินิจน้ีจะ
ถูกโต้แย้งไม่ได้  การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงในเน้ือหา นอกจากพนักงาน
อัยการแล้ว ยังมีองค์กรอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสอบสวน คือ ตํารวจ และผู้พิพากษาสอบสวน องค์กร
ตํารวจที่มีหน้าที่ในการสอบสวนคือ สํานักงานอาชญาวิทยาแห่งสหพันธรัฐ  
 
3.3 หลักกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 

การพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานและพนักงานสอบสวนก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เพ่ือให้
เกิดความสมดุลในการใช้อํานาจและปกป้องคุ้มครองประชาชนในประเทศ ให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานภาครัฐจึงมีบทบาทสําคัญในการควบคุมอาชญากรรม
ประเภทน้ีอย่างจริงจัง เน่ืองจากการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความยุ่งยากในการ
ตรวจพบ การเก็บ รวมถึงยากต่อการพิสูจน์ความผิดอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์กระทําได้อย่างรวดเร็ว  

ปัจจุบันประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมายเพ่ือให้ทันต่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมี
การออกกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มา
ควบคุมอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ใน มาตรา 18 
เพ่ือให้ง่ายต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและทันการกับลักษณะการกระทําความผิด แต่ในขณะที่
จุดเริ่มต้นของการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่พนักงานตํารวจและพนักงานสอบสวน ก็ยังคงปฏิบัติตาม
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่เช่นเดิม ดังน้ันจึงเห็นควรกําหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติต่อไป  

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทย ได้แก่ 
 
3.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ปรากฏอยู่ใน ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มาตรา 33  

 
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะ

อยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจาก
ความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะ
กระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 
 3.3.1.1 ปัญหาการค้นและการยึด กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยบัญญัติ

ถึงหลักการออกหมายค้นว่าจะต้องสามารถระบุได้ว่าจะค้นสิ่งใด ซึ่งอยู่ที่ใด แต่ข้อมูลคอมพิวเตอร์บาง
กรณีไม่อาจระบุได้ว่าอยู่ใน รูปแบบใด เก็บไว้ที่ใด ประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง ตลอดจนหากในการค้นตาม
หมายค้น พบการกระทําความผิดอ่ืน ซึ่งไม่เก่ียวกับความผิดที่มีการออกหมายค้น จะสามารถ
ดําเนินการกับสิ่งที่ พบในขณะน้ันได้หรือไม่ การค้นข้อมูลในระบบเครือข่ายมีขอบเขตเพียงใด 
กล่าวคือสามารถค้น เข้าไปในข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศได้หรือไม่ จะสามารถทําสําเนาข้อมูลได้หรือไม่ 
การยึด พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งไม่มีรปูร่าง จะทําได้โดยวิธีใด หากข้อมูล 
ที่จะยึดมาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน และมีอยู่มากมายหลายแห่ง จะสามารถยึด ทั้ง
ระบบได้หรือไม่ จึงน่าคิดว่าควรมีกฎหมายให้อํานาจพิเศษแก่เจ้าพนักงานในการตรวจค้น ยึด 
หลักฐานพยานหรือไม่ 

    3.3.1.2 ปัญหาอํานาจ และความสามารถของเจ้าพนักงานที่บังคับใช้กฎหมาย  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใหม่ เจ้าพนักงานบังคับใช้กฎหมายยังขาดความรู้ ความเข้าใจ 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถยังมีอยู่จํากัด ทําให้การป้องกันอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ยังขาด
ประสิทธิภาพ จึงน่าคิดว่าควรมีการจัดต้ังหน่วยงานเฉพาะกิจเก่ียวกับ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความชํานาญเฉพาะในการดําเนินคดี อาชญากรรมประเภทน้ี นอกจากน้ี
จึงควรปรับปรุงกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในเรื่องการให้อํานาจ พนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย ปัญหาพยานหลักฐานน้ีน่าวิเคราะห์ว่าในช้ันสอบสวน พนักงานสอบสวนได้รวบรวม
พยานหลักฐานได้แล้ว พนักงานอัยการจะใช้ดุลยพินิจอย่างไรในการพิจารณาส่งฟ้อง เพราะถ้า หาก
พนักงานสอบสวนได้มาด้วยความยากลําบาก แต่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ก็จะทําให้เกิด ความ
สิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ บุคลากร และเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าเสียดาย แต่เมื่อถึง ช้ันศาลแล้ว 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นพยานอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดเป็นพยานเอกสารหรือพยาน วัตถุตามกฎหมาย
เรื่องพยานหลักฐาน และศาลจะรับฟังพยานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ หากทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์
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เพ่ือเป็นพยานหลักฐานจะเกิดปัญหาว่าศาลจะรับฟังสําเนา พยานหลักฐานหรือไม่ กฎหมายของไทย
ควรกําหนดให้มีพยานผู้เช่ียวชาญในเรื่องน้ี57  

 
3.3.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
ในที่น้ีจะวิเคราะห์ในเรื่องอํานาจหน้าที่ในหมวด 2  ตามมาตรา 18-21 ว่าด้วย พนักงาน

เจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานกําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการ
เข้าตรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในกรณีมี เหตุอันควรสงสัยว่าน่าจะมีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติโดยมีอํานาจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือให้การดําเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพจึงได้มีหลักการพิเศษเพ่ิมขึ้น 2 ประการคือ การเพ่ิมวิธีการพิเศษใน
การสืบสวนและสอบสวน และการเพ่ิมให้มี “พนักงานเจ้าหน้าที่” เข้ามามีอํานาจในการสืบสวนและ
ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีด้วยนอกเหนือจากพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา โดยกล่าวถึงอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังน้ี การสืบสวนพิเศษตาม การรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานในทางคดีที่
เก่ียวกับความผิดอาญาในส่วนของความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์น้ันค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนเพราะ
ผู้รวบรวมพยานหลักฐานนอกจากจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับกฎหมายแล้วยังต้องมี
ความรู้เช่ียวชาญในส่วนของคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งบุคคลประเภทน้ีมีน้อย ดังน้ัน เมื่อใช้ลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความบกพร่องในการรวบรวมพยานหลักฐาน  

ดังน้ัน จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้สอดรับกับสภาพธรรมชาติของความผิดอัน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ (By Nature) แต่อย่างไรก็ตามหลักการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนการจับกุม 
ค้น ขัง ย่อมไปตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีในศาลแขวง กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ในส่วนที่
เก่ียวกับความผิดทางอาญา) เป็นต้น ซึ่งการผนวกรวมอํานาจการสืบสวนสอบสวนในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเข้ากับพระราชบัญญัติน้ีปรากฏอยู่ในมาตรา 29 

          3.3.2.1 อํานาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 29  ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ในการจับ ควบคุม ค้น การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี บรรดาที่เป็นอํานาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช้ันผู้ใหญ่ หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับพนักงาน
สอบสวนผู้รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กํากับดูแล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และรับมนตรีมีอํานาจร่วมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติ
ในการดําเนินการตามวรรคสอง เพ่ือให้การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพจึงได้มี
หลักการพิเศษเพ่ิมขึ้น คือ การเพ่ิมวิธีการพิเศษในการสืบสวนและสอบสวน และการเพ่ิมให้มี 

                                                        
57 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 
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“พนักงานเจ้าหน้าที่” เข้ามามีอํานาจในการสืบสวนและความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีด้วย
นอกเหนือจากพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

          3.3.2.2 การสืบสวนพิเศษตามมาตรา 18 บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
พิเศษในการสืบสวนสอบสวนรวม 8 ประการ นอกเหนือจากอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความความอาญาทั่วไป คือ 

   1) มีอํานาจในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่ข้องเก่ียวกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีมาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูล 
หรือหลักฐานอ่ืนใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

   2) มีอํานาจในการเรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการ
เก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 

   3) มีอํานาจในการส่ังให้ผู้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้อง
เก็บตามมาตรา 26 หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ ให้บริการให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่58 

   4) มี อํานาจในการทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
น้ี ในกรณีที่คอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต) 

   5) มี อํ านาจในการสั่ งให้ บุคคลซึ่ งครอบครองหรือควบคุมข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
ให้แก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่ง
อนุญาต) 

   6) มี อํานาจในการตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ข้อจราจรทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็น
หลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด
และสั่งให้บุคคลน้ัน ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้
ด้วยก็ได้ (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต) 

   7) มีอํานาจในการถอดรหัสลับของงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือ
สั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ทําการถอดรหัสลับ หรือให้ความ
ร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว (พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต) 

   8) มีอํานาจในการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี (พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพ่ือมีคําสั่งอนุญาต) 

                                                        
58 สุเนติ คงเทพ, เรื่องเดิม, หน้า 183.  
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    3.3.2.3 บทบัญญัติที่ให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษคือมาตรา 18 ปรากฏ
ตามวรรคหน่ึงของมาตราดังกล่าว ดังน้ี มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 19 เพ่ือประโยชน์ในการ
สืบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี เฉพาะที่จําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐาน
เก่ียวกับการกระทําความผิด  

    1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีมาเพ่ือให้ถ้อยคําส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หือเอกสาร ข้อมูล หรือลักฐานอ่ืนใด ที่
อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้  

    2) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากหนังสือผู้ให้บริการเก่ียวกับการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง59 

   3) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการท่ีต้องเก็บตามมาตรา 
26 หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

   4) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
คอมพิวเตอร์ที่มีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในระบบคอมพิวเตอร์
น้ันยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   5) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

   6) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์จราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด อันเป็นหลักฐานหรือใช้เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเพ่ือสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลน้ันส่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

   7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่
เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ทําการถอดรหัสลับหรือให้ความร่วมมือกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว 

   8) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพ่ือประโยชน์ใน
การทราบรายละเอียดแห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

 3.3.2.4 หลักการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
 ประการแรก การใช้อํานาจต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 19 ด้วย 
 ประการที่สอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้อํานาจได้ต่อเมื่อเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือ

ได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หากเช่ือว่าการกระทําความผิดกฎหมายอ่ืนย่อมไม่
เข้าเง่ือนไขตามมาตรานี้ 

   

                                                        
 59 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 
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 ประการท่ีสาม การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้เฉพาะที่จําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการใช้หลักฐาน เก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ คําว่า
ใช้เฉพาะที่จําเป็นหมายความว่าถ้าไม่ใช้อํานาจน้ัน ๆ ก็ไม่ได้มาซึ่งพยานหลักฐานน้ัน ดังนั้นจําเป็นต้อง
ใช้อํานาจ 

 ประการที่สี่ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน 5 อนุมาตราต่อไปนี้ต้องอนุญาต
ศาล และศาลมีคําสั่งอนุญาตตามคําร้องก่อนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถดําเนินการได้ 
(ภายใต้บังคับมาตรา 19) คือ เหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากเห็นว่าการใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
อาจมีการกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากกว่าที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่60 ใช้อํานาจ
เพียงลําพัง กล่าวคือ การให้ศาลตรวจสอบการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารน่ันเอง หรือการ
กระทบกระเทือนต่อข้อมูลที่เก่ียวข้องกับความลับทางการค้าหรืออาจกระทบต่อสิทธิประโยชน์ใน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

1. การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบ
คอมพิวเตอร์(กรณทีี่ระบบคอมพิวเตอร์น้ันยังมิได้อยู่ในความครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่) 

2. การส่ังให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่
ใช้กับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

3. การตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อจราจรทาง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลและสั่งให้บุคคลส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

4. การถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคล หรือสั่งให้บุคคลทําการ
ถอดรหัสลับหรือให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอรหัสลับ 

5. การยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ 
 ประการที่ห้า การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขอ

อนุญาตศาลอันเป็นการใช้อํานาจตามบทบัญญัติมาตรา 18 (1) (2) หรือ (3) คือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่
มีอํานาจมีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีมา
เพ่ือให้ถ้อยคําส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสาร ข้อมูลหรือลักฐานอ่ืนใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ
เข้าถึงได้ หมายความว่า “บุคคลที่ยึดถือหรือครอบครองเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานใด ๆ ก็ตามต้อง
มีหน้าที่ช้ีแจงหรือส่งข้อมูลหรือหลักฐานที่สามารถเข้าใจได้ย่อมหมายความว่าการส่งข้อมูลน้ัน ๆ 
จะต้องส่งโปรแกรมหรือชุดคําสั่งในการอ่านการแปลข้อมูลน้ันมาด้วย มิฉะน้ันก็มิอาจเข้าใจได้เพราะ
หากคําสั่งหรือโปรแกรมหรือรหัสเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอ่ืนก็มิอาจรู้ได้ แต่หากโปรแกรมหรือคําสั่งทั่ว 
ๆ ไปก็ไม่จําเป็นต้องส่งมาก็ได้เช่นข้อมูล WORD, EXEL เหล่าน้ีเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป นอกเหนือจากส่ง
ข้อมูลหรือเอกสารแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอํานาจเรียกเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคําหรือให้บุคคลช้ีแจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือ วัตถุอ่ืนใดได้อีกด้วย61 การไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าน้า

                                                        
60 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 

 61 เรื่องเดียวกัน, หน้า 184. 
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ที่ตามมาตรา 18 (1) เป็นความผิดตามมาตรา (27) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทและปรับ
เป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง62 

  3.3.2.5 สาระสําคัญของพระราชบัญญั ติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 ได้แก่ 17 ฐานความผิด ในการพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ในส่วนของฐานความผิดน้ัน อันครอบคลุมถึงการกระทํา
ความผิดที่สําหรับการ กระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ ที่กระทบต่อความลับ 
(Confidentiality) ความครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของระบบ
คอมพิวเตอร์และ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ เช่น การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 5) การ
ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ (มาตรา 6) การเข้าถึงข้อมูล 
คอมพิวเตอร์โดยมิ ชอบ (มาตรา 7) การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 8) การรบกวนระบบ
คอมพิวเตอร์หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (มาตรา 9 และมาตรา 10) การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอ่ืนโดย ปกติสุข (มาตรา 11) การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่กระทบต่อ
ความ มั่นคงของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ และการบริการ 
สาธารณะ (มาตรา 12) การเผยแพร่ชุดคําสั่งช่ัวร้ายที่ใช้ในการกระทําความผิดตามมาตราก่อน หน้าน้ี 
(มาตรา 13) การเผยแพร่เน้ือหาอันไม่เหมาะสมหรือเป็นเท็จ เช่น ปลอมแปลง ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ
ทําข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือ ก่อให้เกิดความต่ืนตระหนกกับ
ประชาชน หรือเน้ือความที่กระทบต่อสถาบันหรือการก่อการร้าย รวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันลามก
ทั้งหลาย และการ Forward หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้างต้น (มาตรา 14) ผู้ให้บริการ ผู้ใดจงใจ
สนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทําความผิดตามมาตรา 14 ต้องรับโทษด้วย (มาตรา 15) กําหนด
ฐานความผิดในเรื่องการตัดต่อภาพของบุคคลอ่ืน อัน อาจให้เกิดความอับอายหรือเสียหาย ยกเว้นการ
นําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริต ผู้กระทํา ไม่มีความผิด (มาตรา 16) และรวมถึงการกระทํา
ความผิดและกําหนดบทลงโทษในกรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักร (มาตรา 17) 

 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550  น้ันได้
กําหนดเกี่ยวกับบุคคลซึ่งเก่ียวข้องในหลายส่วน เช่น ผู้ให้บริการซึ่งอาจหมายถึง ผู้ประกอบกิจการ
ทางด้านโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และผู้ให้บริการอ่ืน ๆ เช่น Web Hosting หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้ดูแลระบบของตน เป็นต้น ทําหน้าที่ในการ
เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic Data) ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญที่ใช้ใน การสืบสวนหรือ
สอบสวนเป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลน้ันเข้าสู่คอมพิวเตอร์ แต่ในกรณี  จําเป็นเจ้าหน้าที่
จะสั่งให้ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย จากเดิมที่กําหนดให้เก็บ Traffic Data ไว้เพียง 30 วัน ไม่เกิน 90 วัน เท่าน้ัน อัน
เป็นระยะที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความจําเป็นในการนําไปใช้ เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนและ
สอบสวนทางปฏิบัติมากกว่า  แต่เพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับผู้ให้บริการมากเกินสมควร ในกฎหมายจึงได้
                                                        
 62 มาตรา 27 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 18 หรือ
มาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
และปรับเป็นรายวันอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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กําหนดให้รัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดทําประกาศว่า ใครบ้าง คือ "ผู้
ให้บริการ" อันจะก่อให้เกิดภาระกับบุคคลหรือ หน่วยงานดังกล่าวเมื่อมีการประกาศหลังกฎหมาย
บังคับใช้ต่อไป  

 โดยในเบ้ืองต้นการกําหนดว่า ใครบ้าง คือ ผู้ให้บริการน้ัน ในเบ้ืองต้นไม่น่าจะ
หมายถึงผู้ให้บริการทุกประเภท แต่น่าจะกําหนดให้หมายถึงแต่เพียงผู้ให้บริการกลุ่มใหญ่ ๆ เท่าน้ัน 
เช่น ผู้ประกอบกิจการทางด้านโทรคมนาคม หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  

 นอกจากน้ัน เพ่ือให้รับกับประกาศเก่ียวกับ “ผู้ให้บริการ” ในกฎหมายจึงได้ 
กําหนดให้รัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดทําประกาศเก่ียวกับ “Traffic 
Data” ว่า หมายถึงอะไรบ้าง เพ่ือผู้ให้บริการจะได้ไม่ต้องเก็บ Traffic Data ที่ไม่จําเป็น อันเป็นภาระ
โดยใช่เหตุแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ของ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 น้ัน จําเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในลักษณะการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ หรืออาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ในกฎหมายจึงได้กําหนดให้ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ต้องมีคุณสมบัติซึ่งต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กําหนดขึ้นเป็นพิเศษเพ่ือให้สามารถทําหน้าที่ ตามกฎหมายฉบับน้ีได้อย่าง
แท้จริง 

 
3.3.3  พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544   
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เป็นกฎหมายรองรับในลักษณะ

ที่เป็นเอกรูป และสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  
หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ มาตรา 35 คําขอ การอนุญาต การจดทะเบียน คําสั่งทาง
ปกครอง การชําระเงิน การ ประกาศ หรือการดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐหรือ
โดยหน่วยงานของรัฐ ถ้าได้ กระทําในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ให้นําพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับและให้ถือว่ามีผล โดยชอบด้วยกฎหมาย
เช่นเดียวกับการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องน้ันกําหนด  

ในการออกพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจกําหนดให้ผู้ 
ประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องแจ้งให้ทราบ ต้องขึ้นทะเบียน หรือต้อง 
ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณีก่อนประกอบกิจการก็ได้ ในกรณีน้ีให้นําบทบัญญัติในหมวด ๓ และบท
กําหนดโทษท่ีเก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลมการรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสมอด้วยกระดาษเพ่ือให้การดําเนินการใด ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติสามารถทําในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ได้และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  

หมวด 1  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สาระสําคัญ ดังน้ี 

1. การรับรองสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการที่รับรองสถานะของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ีนับเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดของพระราชบัญญัติน้ีก็ว่าได้ โดยบัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 ว่า “ห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใด เพียง
เพราะเหตุที่ข้อความน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติน้ีเป็นหลักการ
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พ้ืนฐานที่มิให้มีการเลือกปฏิบัติระหว่างสิ่งที่จัดทําขึ้นในรูปของหนังสือ หลักฐานเป็นหนังสือ หรือ
ต้นฉบับ (Original) กับสิ่งที่จัดทําขึ้นในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การรับฟังพยานหลักฐาน และชั่งนํ้าหนักพยานหลักฐาน ปรากฏอยู่ในมาตรา 11 
บทบัญญัติในมาตราน้ีเป็นการห้ามปฏิเสธการรับฟังพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาด้วยเหตุที่
ข้อมูลน้ันอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งน้ีในเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐานเป็นดุลยพินิจ
ของศาลที่จะรับฟังหรือไม่ก็ได้ กฎหมายจึงต้องกําหนดหลักเกณฑ์ในการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐานไว้ 
โดยให้พิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใช้สร้าง การเก็บรักษาหรือการสื่อสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะหรือวิธีการในการระบุตัวผู้ส่ง รวมถึงพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 

3. สภาพปัญหาระหว่างประเทศ แต่ละประเทศมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ศีลธรรมจารีต
ประเพณีต่างกัน ทําให้ส่งผล ถึงกฎหมายบางเรื่องแตกต่างกัน ซึ่งทําให้กฎหมายอาญาแต่ละประเทศ
แตกต่างกันได้ อันทํา ให้เป็นอุปสรรคอยู่แล้ว ในกรณี ที่ว่าการกระทําอย่างหน่ึงอันเกิดในประเทศที่
บางเรื่องไม่ถือว่า เป็นความผิดแต่อีกประเทศหน่ึงถือว่าเป็นความผิด แม้แต่กฎหมายของแต่ละ
ประเทศจะบัญญัติ การกระทําใดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตว่าเป็นความผิดเหมือนกัน ก็ยังคงมีปัญหาที่
พบอีกคือปัญหาเขตอํานาจศาล 

ปัญหาเร่ืองเขตอํานาจศาลน้ีเกิดเพราะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะ ไร้พรมแดน 
เก่ียวพันกันได้หลายประเภท ผู้กระทําความผิด ผู้เสียหาย สถานที่เกิดการกระทําความผิด และ
สถานที่เกิดผลแห่งการกระทํา ไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน ทําให้เกิดปัญหาว่า ความผิดที่
เกิดขึ้นในประเทศใด และจะสรุปได้อย่างไรว่าประเทศใดมีอํานาจสอบสวน จะ สอบสวนในมลรัฐหรือ 
สถานีตํารวจใด 

ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการคดี สืบเน่ืองมาจากปัญหาเขตอํานาจ
ศาล หากต้องสืบสวน สอบสวน และดําเนินคดีในประเทศหน่ึง จะขอความร่วมมือกับประเทศที่
เก่ียวข้องได้หรือไม่ และอยู่ในขอบเขตมากน้อยเพียงใด63  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังให้ความสําคัญกับอาชญากรรมไซเบอร์ (Cyber Crime) ภัย
คุกคามของเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่เป็นอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่เข้าไปเก่ียวข้องในทุกพ้ืนที่ 
มนุษย์ใช้ชีวิต ในอนาคตต้องพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการปราบปรามอาชญากรพวกนี้ เพราะ เป็น
อันตรายมากต่อบุคคล และทําลายสังคมร้ายแรง จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยต้องให้ความร่วมมือกันพัฒนา
กฎหมายเพื่อควบคุมการโจมตีทางไซเบอร์จึงมีการยกร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-
2562 เพ่ือยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์ พ.ศ. .... 64 

เหตุผล จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกนํามาใช้ประโยชน์ในการทํา
ธุรกรรมหรือการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อภัยคุกคามและก่ออาชญากรรม
                                                        

63 ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, ทวีศักด์ิ กออนัตกูล และสุรางคณา แก้วจํานง, คําอธิบาย
พระราชบญัญติัว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 (กรุงเทพฯ: สํานักเลขานุการ
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545). 

64 สภาความม่ันคงแห่งชาติ, มติคณะกรรมการร้อยกรองของสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ครั้งที่ 
2/2557, 29 สงิหาคม 2557. 
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ทางไซเบอร์ที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็วและปัจจุบันย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน 
สร้างความเสียหายทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ การป้องกันหรือรับมือกับภัยคุกคามหรือ
ความเสี่ยงบนไซเบอร์จึงต้องอาศัยการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถปกป้อง ป้องกันหรือรับมือกับสถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่
ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคม หรือการให้บริการโดยปกติของดาวเทียมซึ่งกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติในมิ ติต่าง ๆ อันครอบคลุมถึงความมั่นคงทางการทหารความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และความม่ันคงทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม มีการดําเนินการที่รวดเร็วและมี
ความเป็นเอกภาพ สมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ65 

สรุปได้ว่าปัญหาในการรวบรวมและรับฟังพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของพนักงานสอบสวนในประเทศไทยมีดังน้ี ปัญหาการค้นหรือการ
เข้าถึงข้อมูลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะทําอย่างไรพนักงานสอบสวนจะเข้าถึงพยานหลักฐานได้เร็วที่สุด
เท่าที่จะทําได้ เพราะหลักฐานประเภทน้ีมีธรรมชาติหรือลักษณะพิเศษ คือ ไม่มีรูปร่าง มองไม่เห็นและ
สัมผัสด้วยตาเปล่าไม่ได้ อีกทั้งยังถูกลบ กําจัด ทําลาย แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงง่ายในเวลาอันสั้น ทําให้
ยากต่อการค้น รวบรวมเพื่อนําเสนอต่อศาล ปัญหาการยึดและการเก็บรักษาพยานหลักฐาน ว่าจะทํา
อย่างไรให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่เป็นจริงมากที่สุด ไม่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําเสนอต่อศาลให้มี
ความน่าเช่ือถือ ปัญหาการนําเสนอพยานหลักฐานว่าจะนําเสนอในสถานะหรือฐานะเป็นพยานวัตถุ
หรือพยานเอกสาร และทําอย่างไรจึงจะมีนํ้าหนักพอที่ศาลจะรับฟังได้โดยปราศจากความเคลือบแคลง
สงสัย  

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายท่ีให้อํานาจพนักงานสอบสวน ในการ
รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยนั้น พบว่าประเทศไทยยังต้องพัฒนา
บุคลากรในสายน้ีโดยการฝึกอบรมให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรจัดสัมมนา
หรือเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของ พระราชบัญญัติธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องความม่ันคงของชาติ และเพื่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบสารสนเทศใน
หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนท่ัวไป ไม่ให้เกิดความล้าหลังเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศเวียดนาม ที่กําลังพัฒนาด้านสารสนเทศแข่งกับประเทศไทยของเราอย่างน่า
กลัว เราจึงควรหันมาจริงจังกับเร่ืองความปลอดภัยข้อมูลให้มากกว่าน้ี ไม่เช่นน้ันประเทศไทย จะเกิด
คดีอาชญากรรมทาง คอมพิวเตอร์ มีความถี่มากขึ้น รูปแบบการกระทําผิดก็มีความหลากหลายมากขึ้น 
และนับวันจะเป็นปัญหามากย่ิงขึ้นด้วย กรณีตัวอย่าง อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ในประเทศไทยท่ี
จะกล่าวต่อไปน้ี เป็นเพียงการยกตัวอย่างรูปแบบในการกระทําผิด หรือแผนประทุษกรรม ของคนร้าย
ที่ใช้ในการกระทําผิดในแต่ละรูปแบบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าแต่ละรูปแบบจะเกิดขึ้นเพียง 1 ราย โดย
                                                        

65 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....  , ค้นวันที่ 
12 ธันวาคม 2558 จาก http://thainetizen.org/2015 
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แต่ละรูปแบบอาจเกิดขึ้นหลายครั้ง ทั้งจากผู้กระทําผิดคนเดียวกันหรือหลายคน โดยจะขอยกตัวอย่าง
ดังต่อไปน้ี66  

จะเห็นได้ว่าการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการปรับใช้กฎหมาย ให้
ตรงประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมากที่สุด และศาลไทยสามารถรับฟังพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้กระทําผิดได้ แต่การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับอาชญากร
ทางเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมอินเทอร์เน็ต หรือไซเบอร์คราม (Cyber Crime) ค่อนข้างมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนกว่าพยานหลักฐานในคดีอาญาทั่วไป และเป็นที่ทราบกันดีว่าการติดต่อสัมพันธ์กันใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงจากแหล่งที่หน่ึงไปยังที่หน่ึง ที่มีระยะห่างไกลด้วยความรวดเร็วโดยไม่
จําเป็นจะต้องพบเห็นหน้ากันแต่อย่างใด ดังน้ัน ผู้กระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ 
สามารถเข้าไปติดต่อ สนทนา หลอกลวงผู้อ่ืน ในระบบอินเทอร์เน็ตมีหน้าตารูปร่างเช่นใด หรือเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับที่เห็นหรือไม่ ดังน้ันการสอบสวน จับกุม ผู้กระทําความผิด มาดําเนินคดี 
ความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะศึกษามาตรการทาง
กฎหมายที่หลากหลาย รวมถึงกฎหมายต่างประเทศดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายของในต่อไป  

 

                                                        
66 ญาณพล ย่ังยืน, อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ (กรุงเทพฯ: ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, ม.ป.ป.). 



 
บทที่  4 

 
วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 

อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 
 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือประโยชน์ทางด้านการสื่อสารในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) ไม่ว่า
จะเป็นการส่งข้อความธรรมดา การส่งภาพและเสียง ส่งอีเมลล์ ส่งโทรสาร แฟกซ์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์67 ล้วนก่อให้เกิดพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งสิ้น 
เมื่อมีประโยชน์กับคนทั่วไป ก็มีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหาประโยชน์โดยมิชอบจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมากก็นํามาซึ่งปัญหามากมายตามมาเช่นเดียวกัน ปัญหาไม่ได้เกิดเฉพาะกับ
ประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ทุกประเทศต่างก็ประสบปัญหาการก่ออาชญากรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ต่างก็หามาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดรวมถึงแสวงหา
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด การดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร หรืออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหาอยู่หลายประการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
รวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความยุ่งยากของการ
รวบรวมพยานหลักฐานมีมากกว่าคดีอาญาทั่ว ๆไป เน่ืองจากพยานหลักฐานอยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์อันเป็นวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งง่ายต่อการทําลาย ยักย้าย ถ่ายเท อีกทั้งอาชญากรส่วนใหญ่มี
ความชํานาญในการใช้เทคโนโลยี และในปัจจุบันจะเป็นการก่ออาชญากรรมข้ามชาติจึงเกิดปัญหาใน
เรื่องความร่วมมือ 
 ด้วยสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วประกอบกับโครงสร้างทางกฎหมายของประเทศไทย 
กฎหมายที่ให้อํานาจหน้าที่แก่พนักงานสอบสวน ที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
ยังไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจน เพียงอาศัยการเทียบเคียงความผิดอ่ืนโดยใช้อํานาจไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่าน้ัน ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์จึง
ยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็นการเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  จึงเกิดความขัดข้องในการรวบรวม
พยานหลักฐาน เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน ในขณะท่ีอาชญากรส่วนใหญ่เป็น
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสามารถทําลายพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสภาพปัญหาที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ผู้เขียนซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนจึงทําการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้การ
รวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

                                                        
 67 พินัย ณ นคร, “กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสแ์ละลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์,”  
บทบัณฑิตย์ 56, 2 (มิถุนายน 2543): 1. 
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 หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ พนักงาน
สอบสวนและเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี ซึ่งในต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จะได้รับการอบรมทางเทคนิค เช่น โปรแกรมเมอร์ เพ่ือการค้นพบข้อมูลที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานได้ครบถ้วน ดังน้ัน จึงได้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศเพ่ือหาแนวทางแก้ไขกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยเพ่ือรับรองการปฏิบัติพนักงานสอบสวนทั่วไปต่อไป 
 
4.1 วิเคราะห์กฎหมายเก่ียวกับการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 
 
       4.1.1 ปัญหาการออกหมายค้นโดยศาล 

หมายค้นของศาลถือเป็นหลักประกันการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีดีที่สุด 
เพราะกระบวนการยุติธรรมมุ่งเน้นตรวจสอบการใช้อํานาจของเจ้าพนักงานมิให้กระทําเกินกว่าอํานาจ
และความจําเป็น โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามบทบัญญั ติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 4 โดยบัญญัติว่า ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของ
บุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง68 การค้นตัวบุคคลหรือกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตาม
วรรคหน่ึง จะกระทํามิได้เว้นแต่มีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ มาตรา 3269 วรรคสี่ รวมถึงการเข้าไปใน
เคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้นเคหสถานหรือที่รโหฐาน จะ
กระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยกําหนดให้
เฉพาะศาลเท่าน้ันที่มีอํานาจออกหมายค้น มาตรา 3370 ในทางปฏิบัติทําให้พนักงานสอบสวนเข้าถึง
พยานหลักฐานได้ล่าช้าทําให้พยานหลักฐานถูกทําลายก่อนที่จะทําการค้น จึงสรุปได้ว่าพนักงาน
สอบสวนมีข้อจํากัดในเรื่องการค้น ดังน้ี 
  4.1.1.1 เน่ืองจากการค้นในที่รโหฐานต้องขอหมายค้นการขอหมายค้นก็ต้องมีเหตุ
อันควรเชื่อว่ามีพยานหลักฐานในสถานที่ที่จะค้นน้ัน ในขณะที่สํานักงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ต่าง ๆของไทยมีเขตที่ต้ังอยู่อย่างกระจัดกระจายมิได้อยู่ภายในเขตเดียวกันเหมือนต่างประเทศ การขอ
หมายศาลจึงต้องใช้เวลาเดินทาง ในขณะที่เดินทางอาชญากรก็อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ทําลายพยานหลักฐานไปแล้ว การที่หมายค้นให้ระบุสถานที่ค้นแต่อาชญากรประเภทน้ีสามารถเข้าสู่
ข้อมูลได้จากหลายสถานท่ีในโลกเพ่ือเข้าระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐานในคดีเพ่ือ
ทําลายหลักฐานโดยเฉพาะคนร้ายสมคบกันหลายคนยิ่งง่ายต่อการสื่อสารถึงกันให้ทําลายหลักฐานได้
ง่าย 
  4.1.1.2 ลักษณะของพยานหลักฐานเน่ืองจากคดีเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีมีความละเอียดอ่อนจําเป็นต้องใช้ความรวดเร็ว การดําเนินการขอหมายค้นจึงเกิดความ
ล่าช้า การที่รัฐประสงค์จะให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงสร้างหลักประกันสิทธิของประชาชน
ด้วยการกําหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยองค์กรศาล และในส่วนอํานาจ
                                                        

68 มาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
69 มาตรา 32 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
70 มาตรา 33 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
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ในการออกหมายค้นกําหนดให้ศาลมีอํานาจแต่ผู้เดียว แม้แต่การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อุปกรณ์
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้าไปค้นหาหลักฐานข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีการรุกล้ํา
เข้าไปในที่รโหฐานก็ใช้หมายค้นเช่นเดียวกันเพราะถือว่ามีการล่วงล้ําเข้าไปในพ้ืนที่อันสงวนไว้เป็นสิทธิ
ส่วนตัว 
 การดําเนินการขอหมายค้นจนถึงการอนุมัติหมายค้นโดยศาล ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ล่าช้าขาด
ความคล่องตัวเมื่อเทียบกับความรวดเร็วของอาชญากรรมที่มุ่งจะทําลายพยานหลักฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพียงปลายน้ิวสัมผัสแป้นพิมพ์พยานหลักฐานก็อาจถูกยักย้าย ถ่ายเท หรือถูกทําลายไป 
เรียบร้อยแล้ว 
 พนักงานสอบสวนใช้อํานาจได้ตามบทบัญญัติกฎหมายที่พอจะตีความเทียบเคียง แต่ไม่อาจ
ใช้ได้โดยตรงคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 ประกอบมาตรา 105 ทําให้
เกิดความล่าช้า แม้ว่าประเทศไทยจะมีหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นมาเพ่ือดําเนินคดีกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีโดยตรงคือ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ปัญหาในการป้องกันปราบปรามและดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เท่าที่ควร ยังคง
เป็นความรับผิดชอบพนักงานสอบสวนทั่วไปที่จะต้องรับคําร้องทุกข์จากผู้เสียหายและประสานขอ
ความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เท่าน้ัน  
 
       4.1.2 ปัญหาเก่ียวกับการระบุรายละเอียดในหมายค้น   
  หมายค้น ถือเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานมิให้กระทําการล่วงอํานาจ
ตามอําเภอใจหรือลุแก่อํานาจ แต่การออกหมายค้นน้ันหากพนักงานสอบสวนใช้อํานาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะมีข้อจํากัดมาก เช่น มาตรา 69 การขอหมายค้นศาลต้องระบุ
ชัดเจนว่า สิ่งที่จะค้นน้ันใช้กระทําความผิด และจะค้นอะไร ส่วนไหนบ้าง ซึ่งระบุให้ชัดเจนได้ยากใน
ส่วนของคอมพิวเตอร์  แต่ครั้นจะใช้ มาตรา 92 ที่สามารถทําการค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาลก็มีปัญหา
อีกว่า ข้อมูลคอมพิวเตอร์มันเป็น “สิ่งของ” ตามนิยามกฎหมายหรือไม่ ปัญหาในการขอหมายค้นคือ 
ผู้จะทําการค้นหรือเจ้าพนักงานที่จะค้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อ ว่าสิ่งของที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานจะ
อยู่ในสถานที่ที่จะเข้าไปทําการค้น เหตุอันควรเชื่อเช่นว่าน้ันต้องปรากฏให้เห็นในหมายค้นน้ันด้วย ซึ่ง
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 60 (3) และ (4) (ค) คือ การให้ระบุสถานที่ที่จะ
ค้น และลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นน้ันการขอหมายค้นจึงมีปัญหา 2 ประการ 
 4.1.2.1  การระบุสิ่งของที่จะค้นการยึด พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งไม่มีรูปร่าง จะทําได้โดยวิธีใด หากข้อมูล ที่จะยึดมาจากระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน และมีอยู่มากมายหลายแห่ง จะสามารถยึด ทั้งระบบได้หรือไม่ จึงน่าคิดว่าควร
มีกฎหมายให้อํานาจพิเศษแก่เจ้าพนักงานในการตรวจค้น ยึด หลักฐานพยานหรือไม่ 
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 4.1.2.2 การระบุสถานที่ที่จะค้นในคําร้องขอหมายค้นจากศาล ตามมาตรา 69 การ
ขอหมายค้นศาลต้องระบุชัดเจนว่า สิ่งที่จะค้นน้ันใช้กระทําความผิด และจะค้นอะไร ส่วนไหนบ้าง ซึ่ง
ระบุให้ชัดเจนได้ยากในส่วนของคอมพิวเตอร์71 

 
4.1.3 ปัญหาการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ 
การกระทําความผิดที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบ

กฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เน่ืองจาก การแสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลเล็กทรอ
นิกส์ ถือเป็นมาตรการสําคัญ เพราะลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะที่ แตกต่างจากยาน
หลักฐานทั่ว ๆ ไป ก่อให้เกิดปัญหาในการค้น การยึด สถานะในทาง พยานหลักฐานและการรับฟังเป็น
พยานหลักฐานในศาล อาศัยเพียงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการค้นหาความจริง อันเก่ียวกับการกระทําความผิด และนําตัวผู้กระทําความผิดต่อ
กฎหมายอาญามาดําเนินการพิจารณา และลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย72 แม้การกระทํา
ความผิดอาญาจะเป็นการกระทําที่กระทบต่อสังคมโดยรวม แต่การดําเนินคดีอาญาก็ย่อมมีผลกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องคํานึงถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้
ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เขาเป็นส่วนหน่ึงของสังคมด้วย73 

ในคดีอาญาพยานหลักฐานทุกชนิดรับฟังได้ยกเว้นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 สําหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาจากการ
ค้นที่ มีหมายพยานหลักฐานดังกล่าวย่อมรับฟังได้  แต่ถ้าหากเป็นการค้นที่ ไม่มีหมายค้น 
พยานหลักฐานที่ได้ก็ไม่สามารถรับฟังได้้ เพราะความน่าเช่ือถือของพยานหลักฐานมีเพียงใดน้ัน ก็
ขึ้นอยู่กับการช่ังนํ้าหนักพยานหลักฐาน โดยกฎหมายได้วางหลักการช่ังนําหนักมาตรา 227 คือ หลัก
พิสูจน์จนสิ้นสงสัย  (In Dubio Pro Reo)   และได้บัญญัติรับรองไว้รัฐธรรมนูญ มาตรา 33 วรรค
หน่ึง มีความผิด 74 โดยความสงสัยน้ันจะต้องเป็นความสงสัยในข้อเท็จจริง ไม่ใช่ในข้อกฎหมาย 
 ประเทศไทยมีหลักประกันโดยบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในการ ให้ความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพเป็นหลัก รัฐจะใช้อํานาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ได้เป็นข้อยกเว้นในกรณีที่
มีกฎหมายอํานาจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยชัดแจ้งจะต้องมี กระบวนการควบคุมที่แน่ชัดสามารถ
ตรวจสอบได้้ ดังน้ันแม้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีความร้ายแรง จําเป็นจะต้องหาวิธีการในการแสวงหา
พยานหลักฐานรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการใช้อํานาจในการปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ก็ยังคงต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์และรัฐธรรมนูญในการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหลักรัฐจะ

                                                        
71 อนิญพิไล เงินวิจิตร, ปัญหาในการค้นและยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 69. 
72 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: 

นิติธรรม, 2543), หน้า  22. 
 73 สุรศักด์ิ ลิขสทิธ์ิวัฒนกุล, “แถลงการณ์เรื่องการดักฟังทางโทรศัพท์,” รพีสาร 14, 4 
(มกราคม-มีนาคม 2539): 34. 

74 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 56. 
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ใช้อํานาจล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ได้  ยกเว้นในการกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติอํานาจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยชัดแจ้ง จะต้องมีกระบวนการควบคุมที่แน่นอน ดังน้ันแม้อาชญากรรมที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันจะมีความร้ายแรงมากและจะต้องมีวิธีการในการแสวงหาพยานหลักฐานรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่ง
อํานาจในการปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ยังคงต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทบสิทธิความเป็นบุคคลให้น้อยที่สุด 

ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่อาจระบุได้ทุกกรณีว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบใด ประกอบด้วยสิ่ง
ใดบ้างเพราะข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคลื่นกระแสไฟฟ้า และรหัสโปรแกรมที่ไม่สามารถจับ
ต้องได้ทางกายภาพและอีกทั้งยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าเก็บไว้ที่ใด ระบบอินเทอร์เน็ตอาจอยู่ใน
ต่างประเทศ หรือมีการบันทึกข้อมูลต้นทางที่ต่างประเทศ แต่สถานที่ดาวน์โหลดอาจอยู่ในประเทศ
ไทยก็ได้ ดูเหมือนว่าการค้นหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือระบุตัวผู้กระทําความผิดในโลก
ออนไลน์จะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในทางเทคนิคอาจมีวิธีการหลบเลี่ยงได้หลายรูปแบบ แต่หากพนักงาน
สอบสวนมีความรู้ความสามารถและมีกฎหมายที่ให้อํานาจในการเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
รวดเร็ว ก็มีโอกาสท่ีจะจับกุมผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ 

 
4.1.4 ปัญหาเก่ียวกับเงื่อนเวลาที่จะทําการค้น  

 ปัญหาทางกฎหมายที่ว่าการค้นในท่ีรโหฐานต้องกระทําในเวลากลางวันเท่าน้ัน แต่เน่ืองจาก
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ถูกลบ  กําจัด ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายและรวดเร็วกว่า
พยานหลักฐานอ่ืนหลายเท่า การค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 บัญญัติ
ว่า “การค้นในที่รโหฐานต้องกระทําระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก”หรืออีกนัยหน่ึงคือการค้นกระทํา
ได้เฉพาะเวลากลางวันเท่าน้ัน ได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น75 ในส่วนที่ เก่ียวข้องกับการแสวงหา
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้อนุมาตรา (2) (4) และ (5) คือ เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลัง
กระทําลงในท่ีรโหฐาน76 การที่เข้าพนักงานพบอาชยากรรมทางไซเบอร์โดยบังเอิญขณะใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตอยู่น้ัน ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าที่จะกระทําการค้นในทันทีได้หรือไม่ เช่น การเข้าไปในห้อง
สนทนา (Chat Room) แล้วพบข้อความเชิญชวนในลักษณะเสนอขายบริการทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง 
ดังน้ีถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้า เพราะเจ้าพนักงานไม่ได้พบในขณะกระทําความผิด แต่เป็นการ
พบเมื่อกระทําความผิดได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งกรณีเช่นน้ีถือว่าในทางกฎหมายต้องดําเนินการตามปกติคือ
การค้นต้องขอหมายค้นจากศาลก่อน ซึ่งเป็นไปได้ว่ากว่าจะได้หมายค้นข้อความในห้องสนทนานั้นอาจ
ถูกลบทิ้งไปเรียบร้อยแล้ว กรณีเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าสิ่งของที่ได้มาโดยการกระทําความผิด
ได้ซ่อนหรืออยู่ในน้ันประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าเน่ืองจากการกระทําน้ันหากเนิ่นช้าไปอาจทํา
ให้มีการยักย้ายสิ่งของออกจากท่ีรโหฐานน้ัน  

ข้อยกเว้นการเข้าค้นตามอนุมาตรานี้จะต้องปรากฏความจริงทั้งสองประการ คือ 

1. มีความสงสัยว่าสิ่งของได้ซ่อนหรืออยู่ในน้ัน และ 
2. มีเหตุผลอันควรเช่ือว่าการที่จะดําเนินการในการออกหมายค้นจะเกิดความชักช้าอัน 

                                                        
75 อนิญพิไล เงินวิจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
76 มาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
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อาจทําให้การโยกย้ายสิ่งของจากที่รโหฐานน้ันเสียก่อนได้ ข้อยกเว้นตามมาตรา 92 (2) น้ีจํากัดเฉพาะ
กรณี “สิ่งของที่ได้มาโดยการกระทําผิด” เท่าน้ัน หมายถึงทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดอาญา
ทั่วไป เช่น ทรัพย์ที่ถูกปล้นหรือลักมา แต่อาชญากรรมทางไซเบอร์อาจเป็นข้อมูลความลับทางการค้า 
หรือข้อมูลส่วนบุคคลอ่ืนที่ลักลอบดัดแปลงมาเก็บไว้ใช้ประโยชน์โดยมิชอบ77 

 

   4.1.5 ปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ของศาล       
พยานหลักฐานที่ดี จะต้องสามารถทําให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าจําเลยได้กระทําผิดจริง และ 

“พยานหลักฐานที่ศาลจะรับฟังได้ต้องเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และสามารถ
พิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของจําเลยได้”78  

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 บัญญัติไว้ว่า“พยานวัตถุ พยาน
เอกสารหรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจําเลยมีผิด หรือบริสุทธ์ิให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่
ต้องเป็นพยานที่มิได้เกิดขึ้นการจูงใจมี คํามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอ่ืน และ
ให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืนอันว่าด้วยการสืบพยาน” ส่วนสิ่งของที่
มีไว้เป็นความผิด และสิ่งของที่ได้ใช้ในการกระทําผิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนัดหมายเพ่ือ
ประกอบอาชญากรรม หรือใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลโดยมิชอบแม้จะเป็นสิ่งของที่
จําเป็นต้องยึดเพ่ือประกอบไว้ในสํานวน แต่ไม่ทําให้เจ้าพนักงานสามารถเข้าค้นได้โดยไม่มีหมายค้นแต่
อาจเป็นเหตุให้ออกหมายค้นได้ตามมาตรา 69 (2) ได้เท่าน้ัน  
 มาตรา 69 (2) “เพ่ือพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยผิดกฎหมายหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือต้ังใจจะใช้ในการกระทําความผิด” ทรัพย์สินของบุคคลท่ีอยู่ในความ
ครอบครอง และเพ่ือป้องกันการกล่าวอ้างกรณีเสียหายหรือสูญหาย ข้อยกเว้นน้ียังไม่มีการต่อสู้หรือ
พิสูจน์ในศาล ดังน้ัน จึงเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่จะเข้าถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยปราศจากหมายค้นหรือไม่ 

จากการที่ได้วิเคราะห์มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
กําหนดให้เจ้าพนักงานทําการค้นได้เฉพาะเวลากลางวัน แต่บริการบนอินเตอร์เน็ตเปิดให้บริการตลอด 
24 ช่ัวโมง ดังน้ัน การกระทําความผิดจึงอาจเกิดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง เช่นเดียวกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ต้องรอจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นจึงจะทําการค้นได้ และข้อกฎหมายที่กําหนดให้ผู้มีอํานาจค้นต้องเป็นเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเท่าน้ัน โดยไม่เปิดช่องให้ผู้อ่ืนสามารถเข้ามาช่วยเจ้าพนักงานหรือ
ตํารวจทําการตรวจค้นได้เลย นอกจากจะทําให้การค้นหาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้า อีก

                                                        
77 The right to be secured in their persons, their house, their papers, and their 

other property from all unreasonable searches and seizures, shall not be violated by 
warrants issued without probable cause, supported by oath or affirmation, or not 
particularly describing the places to searched, or the persons or things to be seized 

78 การค้นและยึดคอมพิวเตอร์และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
สอบสวนคดีอาญา แผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา 
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ทั้งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความซับซ้อน เพราะปัญหาจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ
ชํานาญ ในเรื่องคอมพิวเตอร์แล้ว พนักงานผู้ค้นเองที่อาจกลายเป็นผู้ทําลายพยานหลักฐานโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ7์9 

เมื่อพบข้อมูลที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานแล้ว กฎหมายกําหนดวิธีการในการยึดและรักษา
พยานหลักฐานไว้ว่า ต้องคงสภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด ไม่ให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด 
ๆ เพราะหากในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขัดกับหลักการที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็จะทําให้การได้มาซึ่ง
พยานหลักฐานเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย และศาลสามารถไม่รับฟ้องได้ 

ดังน้ัน สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ ทําอย่างไรจะทําให้พยานหลักฐานอยู่ในสภาพที่เป็นจริงที่สุด
เพ่ือให้พยานมีนํ้าหนัก น่าเช่ือถือ เน่ืองจากข้อมูลสามารถลบ แก้ไขได้ง่ายโดยใช้เวลาเพียงสั้น ๆและ
มักไม่เหลือร่องรอย จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกแก้ไขแต่งเติมมาก่อนเพ่ือสร้างความ
เช่ือถือให้ศาลมั่นใจว่าสิ่งที่นําเสนอต่อศาลมีความถูกต้องเป็นสิ่งเดียวกับที่ยึดมาได้จากที่เกิดเหตุ
กฎหมายได้ให้อํานาจพนักงานสอบสวนยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือบุคคลส่งมาให้ไว้ได้ เพ่ือประโยชน์
แก่การรวบรวมพยานหลักฐาน ได้แก่ สิ่งของที่ค้นพบว่ามีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําผิด
หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดแต่การยึดพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างจะทําด้วยวิธีการใด 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 101 บัญญัติว่า “สิ่งของที่ยึดได้ในการ
ค้นให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตราไว้ หรือทําเครื่องหมายไว้เป็นสําคัญ”80 เพ่ือป้องกันการสับเปลี่ยน
พยานหลักฐาน แต่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถบรรจุหีบห่อได้ ดังน้ัน อาจใช้วิธียึดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลน้ันอยู่ไว้แทน หรืออาจนําฮาร์ดดิสก์ที่มีข้อมูลน้ันเสนอต่อศาลก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
การจะรู้ว่าฮาร์ดดิสก์น้ันมีข้อมูลอันเก่ียวกับการกระทําผิดหรือไม่ลําพังพนักงานสอบสวนเองอาจไม่
สามารถเข้าใจ อาจทําให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ถ้าไม่อาศัยผู้เช่ียวชาญ นอกจากน้ี หากเป็นการพบ
ข้อมูลที่ยึดในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืนและมีอยู่มากมายหลายแห่ง ก็เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานว่าจะสามารถยึดทั้งระบบได้หรือไม่ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจยึดไว้ซึ่ง
สิ่งของที่พบ หลักกฎหมายดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ว่า เมื่อพนักงานสอบสวนพบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตามหมายค้น สิ่งที่พนักงานสอบสวนต้องการคือ ข้อมูลภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์น้ัน ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องสงสัยได้แล้ว จะต้องปฏิบัติการ
ด้วยความระมัดระวังโดยคํานึงถึงกรรมวิธีที่ถูกต้อง เพ่ือกักหรือล็อคข้อมูลน้ันไว้ ให้อยู่และยึด
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องอย่างอ่ืนให้อยู่ในสภาพที่เป็นจริงที่สุด เพ่ือให้สิ่งทั้งหลายที่ยึดถือน้ันมี
นํ้าหนักน่าเช่ือถือ ปะมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กําหนดวิธีเก็บรักษาสิ่งของที่จะเป็น
พยานหลักฐานในคดีอาญา  

 

                                                        
79 กระมล ทองธรรมชาติ, เรื่องน่ารูเ้ก่ียวกับการปกครองและรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สังคมศาสตร์, 2513), หน้า 98. 
80 อนิญพิไล เงินวิจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 69. 
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กรณีอาชญากรรมไซเบอร์ สภาพที่ แท้จริงของสิ่ งที่ ใช้ เป็นพยานหลักฐานคือคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่เคลื่อนไหวอยู่ในภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามรถมองเห็นได้แต่มีความ
ละเอียดอ่อนและไม่เสถียรภาพดังกล่าว นอกจากน้ีการรวบรวมพยานลักฐานทางคอมพิวเตอร์
จําเป็นต้องมีกาเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของข้อมูล เช่น การถ่ายโอนข้อมูลมาเก็บไว้ในแผ่นดิสก์ การ
พิมพ์ออกมาบนกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ ปัญหาในขั้นตอนการยึด ทําอย่างไรจึงจะสร้างความเช่ือถือ
ได้ว่า 

1. สิ่งที่เจ้าพนักงานนําเสนอน้ันถูกต้องแท้งจริงและเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ยึดมามาได้ใน
สถานที่เกิดเหตุ 

2. สิ่งที่เจ้าพนักงานนําเสนอนั้นมีความครบถ้วนบริบูรณ์เช่นเดียวกับวันที่ทําการยึด81 
จากปัญหาในการยึดข้อมูลซึ่งบรรจุอยู่ในเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์

การยึดพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาสําคัญในการยึดรวบรวมพยานหลักฐาน ก็คือ
ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกโดยอาศัยการจัด
ระเบียบของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งพนักงานสอบสวนท่ัวไปมีอํานาจในการตรวจยึดได้มากน้อยแค่
ไหน ความสําคัญของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการใช้เครื่องมือที่ เก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นพยานหลักฐานในการบ่งช้ีว่าผู้กระทําความผิด หรือผู้ต้องหาน้ันได้กระทํา
ความผิดจริงหรือไม่ แต่ข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์น้ัน จะเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง ทําให้เกิดปัญหา
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอํานาจทางกฎหมายอย่างไรในการยึดข้อมูลเหล่าน้ัน  

ในปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร ถ้าใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างมากมายอีกทั้งยังนําเทคโนโลยีไปส่งเสริมให้มีการพัฒนาสังคมได้ในทุกด้าน การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ยังทําให้ต้นทุนการผลิตน้อยลงทําให้บุคคลทั่วไปสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
สมรรถนะสูงมาใช้ในราคาที่ไม่แพง ดังน้ันจึงทําให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบรรดา
อาชญากรท้ังหลายที่มุ่งสู่เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการกระทําความผิดอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นคู่ขนานกับการพัฒนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก
ทั้งอาชญากรรมที่กระทําบนอินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบความผิดทางอาญาที่ ไม่ ชัดเจน เป็น
อาชญากรรมรูปแบบใหม่  

 ดังน้ัน การสืบสวนติดตามผู้กระทําความผิดตามอย่างละเอียดและต่อเน่ืองการพิสูจน์ทราบ
ตัวบุคคลผู้ส่งและผู้รับข้อมูลที่แน่นอนเป็นเรื่องที่ยาก และส่วนใหญ่แล้วการกระทําความผิดเกิดขึ้นใน
สถานที่ปกปิดมิดชิดเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงจําเป็นต้องมีหมายค้นเข้าไปตรวจสอบการกระทําความผิด 
ขั้นตอนและการรวบรวมพยานหลักฐานในการขอหมายค้นจากศาลก็มีความจําเป็นต้องมีระยะ
เวลานานพอสมควร ซึ่งระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนใช้มากเท่าใดในการขอหมายศาลก็จะเป็น
ระยะเวลาที่จะเปิดโอกาสให้อาชญากรรมทําลายพยานหลักฐานได้ 

                                                        
81 การค้นและยึดคอมพิวเตอร์และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ

สอบสวนคดีอาญา แผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา 
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4.2 วิเคราะหก์ฎหมายเกี่ยวกบัการแสวงหาพยานหลกัฐานอิเลก็ทรอนิกส์ในตา่งประเทศ 
 
 4.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา    

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศในกลุ่มที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ เป็นประเทศที่มี
ความเป็นประชาธิปไตยสูงและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของพลเมืองเป็นสําคัญ ก็ประสบปัญหาไม่ต่างกับ
ประเทศไทยในการขอพยานหลักฐานจากผู้ที่ครอบครองอยู่ ซึ่งทําให้รัฐต้องหามาตรการทางกฎหมาย
ที่จะใช้บังคับ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย  

เช่นกรณีตัวอย่าง บริษัทแอปเปิล ปฏิเสธคําร้องขอของ FBI ที่จะให้ทําการปลดล็อคโทรศัพท์
ย่ีห้อ iPhone ของผู้ ก่อการร้าย บริษัทแอปเปิล เช่ือว่าถ้าหากทําตามอาจก่อให้เกิดปัญหาใน
อนาคต เก่ียวกับกรณีพิพาทน้ีทําให้ทาง FBI ได้ย่ืนคําร้องต่อศาลแคลิฟอร์เนียให้ บริษัทแอปเปิล 
อนุญาตให้ทาง FBI สามารถเข้าถึงข้อมูลบน iPhone ได้ หลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญ ยิงกราดที่ San 
Bernardino เมื่อปี ค.ศ.2013 จนทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง 14 ราย และ iPhone ของ Syed Rizwan 
Farook ซึ่งเป็นฆาตกร ได้ถูกล็อครหัสผ่านเอาไว้ ทําให้ทาง FBI ต้องการให้ บริษัทแอปเปิล สร้าง
โปรแกรมพิเศษขึ้นมาเพ่ือให้ทาง FBI สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ แต่ทางบริษัทแอปเปิล ได้ปฏิเสธ
คําร้องขอของทาง FBI จนเป็นเหตุให้มีข้อพิพาทกัน FBI ได้ย่ืนคําร้องต่อศาลแคลิฟอร์เนียในท่ีสุด แต่ก็
ยังไม่ได้รับความร่วมมือ FBI จึงได้ผู้เช่ียวชาญมาดําเนินการด้วยตนเองจนสามารถดึงข้อมูลได้ ซึ่ง
สําหรับบริษัทแอปเปิลแล้งหมายความว่าความปลอดภัยของข้อมูลในการเลือกใช้ iPhone ของลูกค้า
น้ันหายไปในทันที จนกลายเป็นบริษัทแอปเปิล ที่ต้องเร่งตรวจสอบหาวิธีการที่ทาง FBI ใช้จนสามารถ
เจาะเข้าไปดึงข้อมูล ได้เพ่ือทําการปิดก้ันให้ได้โดยหลังจาก FBI สามารถดึงข้อมูลจาก iPhone ของ
ผู้ก่อการร้ายในคดีที่ San Bernadino ได้น้ัน FBI ก็ถูกฝ่ายตํารวจขอความช่วยเหลือเพราะตํารวจเองก็
ต้องการท่ีจะให้ FBI ช่วยในการปลดล็อค iPhone ของผู้ร้ายในอีกหลาย ๆ คดีที่เกิดขึ้น เพ่ือดูข้อมูล
ภายในบริษัทแอปเปิล จึงต้องรีบหาช่องโหว่ที่ทาง FBI น้ันเจาะเข้าไปดูดข้อมูลให้เร็วที่สุด และทําการ
ปิดช่องโหว่น้ันผ่าน Software Update จนปัจจุบัน Apple อาจจะขอดูวิธีการดึงข้อมูลของ FBI ใน
คดีพ่อค้ายากับคําร้องขอให้ปลดล็อค iPhone 5s ได้  

สิ่งเหล่าน้ีเป็นปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งสิ้น จึงเป็นที่มาให้ประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าให้เจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพนักงานตํารวจ 
พนักงานอัยการ การดําเนินคดีอาญาและการใช้อํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ต้องผ่านการตรวจสอบจากศาล การค้น การยึดถือว่ามีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกค้นหรือ
เจ้าของสถานที่ ดังน้ันการค้น การยึด ที่กระทําโดยไม่มีเหตุผลจะกระทํามิได้เว้นแต่มีเหตุอันสมควร  

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนากฎหมายเก่ียวกับอาชญากรทางอินเตอร์เน็ตอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะผลจากการลักลอบขโมยข้อมูล เช่น พวก (Hacker หรือ Cracker) การลักลอบ
โจรกรรมโดเมนเนม (Domain Name) ของผู้ อ่ืนที่มีมูลค่ามหาศาล หรือพวกที่ปล่อยไวรัสโจมตี
ฐานข้อมูล (Data Base) ในหน่วยงานราชการ หรือเอกชน การกําหนดขอบเขตของการแสวงหา
พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้มีการกําหนดบทบัญญัติเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน ในการค้นและยึดในขณะที่พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์น้ันหากช้า
จนเกินไป ก็จะส่งผลร้ายมากกว่า ในเรื่องการค้นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงแรก
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สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (The 
Electronic Communication Privacy Act) แต่กฎหมายดังกล่าวกลับเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้กระทํา
ผิดกฎหมาย และไม่สามารถสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดได้ อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศแรก ๆ ที่
รับรู้ถึงมหันตภัยร้ายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ การก่อการร้ายที่รุนแรงยากต่อการสืบสวนติดตาม
ผู้กระทําความผิดมาลงโทษ ในปี ค.ศ.1968 สภาคองเกรสจึงอนุมัติให้ออกมาตรการในการรวบรวม
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเฉพาะที่ถูกจํากัด 
ลบ ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว กว่าพยานหลักฐานทั่วไปน่าจะเป็นสภาวการณ์
ฉุกเฉินอย่างย่ิงเพ่ือให้เจ้าพนักงานสามารถเข้าค้นและยึดพยานหลักฐานได้ในทันที่ที่แน่ใจว่าเก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดโดยอ้างข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีหมายค้น หรือสามารถค้นได้ก่อนค่อยขอหมายค้น
ภายหลัง ส่วนในเรื่องระบุรายละเอียดของหมายค้นก็จะระบุภาพรวมกว้าง ๆไม่ต้องระบุรายละเอียด
มากนัก หรือไม่จําเป็นว่าจะค้นอะไรบ้างในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนากฎหมายที่ใช้สําหรับการค้นคอมพิวเตอร์และ
การรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเน่ือง เพราะโครงร่างกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มีหลักแตกต่างกันระหว่างเทคโนโลยีการส่ือสารใช้เสียง เช่น โทรศัพท์ กับการ
สื่อสารที่ไม่ใช้เสียง เช่น Fax หรือ E-mail จึงมีหลักการในการควบคุมและคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
(Privacy Right) แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันปรากฏว่าข้อมูลและเสียงอาจปรากฏว่าร่วมกันในกาสื่อสาร
หน่ึงในระบบการปรับเปลี่ยนต่อไปเช่นที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน The USA Patriot Act of 
2001 เพ่ือให้อํานาจพนักงาน มีอํานาจในการดักฟังการสื่อสารในเทคโนโลยีรูปแบบใหม่น้ันเอง 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังมีข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอหมายค้นอีกด้วย เช่น 

1. ความยินยอม ซึ่งความยินยอมเกิดขึ้นได้หลายกรณี รวมถึงแถบข้อความแจ้งเตือนเมื่อเข้า
สู่ระบบ (A log In Banners) ข้อตกลงการเข้าใช้ (Terms-of-Use Agreement)  หรือนโยบายบริษัท 
และสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยคือ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหน่ึงสามารถใช้ User ได้หลาย User และ
ความยินยอมของ User คนหน่ึงก็เพียงพอแล้วสําหรับความยินยอม สําหรับการตรวจค้นในพ้ืนที่ส่วน
บุคคล(Private Area) ของเครื่องคอมพิวเตอร์น้ัน ๆ ก็ถือว่าความยินยอมดังกล่าวเพียงพอที่จะตรวจ
ค้นพ้ืนที่ทั่วไป อย่างไรก็ตามความยินยอมอาจมีข้อจํากัดได้ ภายใต้เง่ือนไขของประเภทเรื่อง 
ระยะเวลา และตัวแปรอ่ืน ๆ ความยินยอมอาจยกเลิกเพิกถอนเมื่อใดก็ได้82 

2. กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันการทําลายพยานหลักฐาน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
สามารถยึดอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในบางคดีที่มีภยันตรายฉุกเฉินที่อาจจะทําให้สูญเสีย
ข้อมูล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถที่จะตรวจค้นแบบมีข้อจํากัด ณ ขณะน้ัน เพ่ือรักษาข้อมูล
น้ันไว้ได้ 

                                                        
82 การค้นและยึดคอมพิวเตอร์และการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ

สอบสวนคดีอาญา แผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานคดีอาญา 
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา 
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3. กรณีมีการตรวจค้นเพ่ือจับกุม โดยมีความจําเป็นเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือเพ่ือการเก็บรักษาพยานหลักฐาน ซึ่งการตรวจค้นเพ่ือจับกุมน้ีรวมถึง
การตรวจค้นอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ถือครองโดยเป้าหมาย 

4. กรณีตรวจค้นทรัพย์สิน ข้อยกเว้นในการตรวจค้นทรัพย์สินมีขึ้นเพ่ือป้องกัน 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา การบังคับใช้กฎหมาย การยึดพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 

อาจกล่าวได้ว่ามีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายจากหลัก The Exclusionary Rule  ซึ่งเป็นหลักฐานเกณฑ์ที่
ศาลสูงไว้วางไว้เพ่ือให้ The Fourth Amenbdment มีประสิทธิภาพในการเป็นหลักประกันสิทธิส่วน
บุคคลของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาให้พ้นจาการ่วงละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
โดยไม่มีเหตุผลและไม่จําเป็น โดยการที่ศาลจะไม่ยอมรับพยานหลักฐานที่ได้มาจากการยึดอันมิชอบ
ด้วยกฎหมายรวมทั้งพยานหลักฐานโดยอ้อมอันสืบเน่ืองมาจากพยานหลักฐานที่มิชอบน้ัน 

The Fourth Amendment เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิส่วนบุคคลของเอกชน อันได้แก่
สิทธิที่จะปลอดภัยจากการรุกล้ําเสรีภาพความม่ันคงและทรัพย์สินโดยไม่มีเหตุผลและไม่จําเป็นซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา “กระบวนการการออกหมาย” จึงถือเป็น
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่ดีได้ส่วนหน่ึงเพราะจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้พิพากษา
มาจิเตรด ในเรื่อ “มีเหตุอันควรเช่ือ” (Probable Cause) ภายใต้คําสานบานของเจ้าพนักงานผู้ที่จะ
ทําการยึดในประเทศสหรัฐอเมริกา การยึดมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่ง
บทบัญญัติใน Title 18 แห่ง Federal Rules of Criminal Procedure Rule 41 ได้บัญญัติเก่ียวกับ
เหตุในการยึดสิ่งของไว้ 4 กรณี ดังน้ี 

1. ทรัพย์สินซึ่งเป็นพยานหลักฐานในการกระทําความผิด 
2. สิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งของที่ได้มากการกระทําความผิด หรือสิ่งของอื่นใดที่ครอบครองไว้

เป็นความผิด  
3. ทรัพย์สินที่ทําข้นเพ่ือใช้ หรือเจตนาที่จะใช้ หรือได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา

ความผิด 
4. บุคคลซึ่งจะต้องถูกจับกุมตามหมายจับหรือบุคคลซึ่งถูกควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย83 
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังกล่าวเห็นได้ว่า“probable cause”เป็นเง่ือนไขในการยึด 

หากปราศจาก Probable cause แล้ว ย่อมมีผลให้การออกหมายไม่ถูกต้องเมื่อไม่มีการออกหมาย
แล้ว การยึดที่จะกระทําไปโดยปราศจากหมายย่อมเป็นการดําเนินการที่ไมต้องต้องเช่นกัน สําหรับ
ความหมายของคําว่า probable cause มีความหมายว่าอย่าไรน้ัน Black’s Law Dictionary ได้ให้
นิยามคําว่า probable cause ไว้เป็นสองนัยด้วยกันได้แก่ 

นัยแรกหมายความว่า เหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลได้กะทําหรือกําลังกระทําความผิดอาญา 
หรือสถานท่ีน้ันมีสิ่งของที่สัมพันธ์กับความผิดอาญา (A reasonable ground to suspect that a 
person has committed or is committing a crime or that a place contains specific 
commented with a crime) 

 

                                                        
83 อณิญพิไล เงินวิจิตร, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
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นัยที่สองพิจารณาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังที่ 4 หมายความว่า 
ข้อสรุปที่มากกว่าความสงสัยลอย ๆ แต่น้อยกว่าพยานหลักฐานที่ใช้พิสูจน์การกระทําความผิด 
(Which amounts to more than a bare suspicion but less than evidence that would 
justify a conviction)84 

จากคําอธิบายดังกล่าวก็ยังไม่ได้ข้อสรุปถึงความหมายของคําว่า Probable Cause เป็นที่ยุติ
แต่อย่างใด ดังน้ันการหาความหมายของถ้อยคําดังกล่าวจึงอาจพิจารณาได้อาจคําตัดสินของศาลฎีกา
สหรัฐอเมริกา ในคดี Carroll v. United States (267 U.S.132 (1925)) ซึ่งศาลได้วินิจฉัยไว้ว่า 
probable cause เกิดขึ้นเมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของตัวเจ้าหน้าที่ตํารวจที่
ทราบเองและโดยท่ีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพออกหมายยึดสิ่งของที่เช่ือว่าอยู่ในสถานที่
น้ันหรืออยู่ที่บุคคลนั้นโดยความเชื่อที่ชอบด้วยเหตุผล ต่อมาในคดี Brinegar v. United States (338 
U.S. 160 (1949)) ได้วินิจฉัยไว้ว่า Probable Cause ปรากฏเมื่อข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อม
จากการสืบทราบของเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่ตํารวจทีข้อมูลข่าวสารท่ีหน้าเช่ือถือ โดยมีเหตุผล
เพียงพอที่จะออกหมายยึด โดยท่ีวิญญูชนเช่ือว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือกังกระทําตามความหมาย
ที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา ได้วินิจฉัยไว้ในคดีดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ว่า Probable cause ความหมาย
ทางภาวะวิสัย (objective) และไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ผู้ทําการยึด
สิ่งของหรือผู้พิพากษาผู้มีอํานาจ85 

ในส่วนของการให้ความหมายของคําว่า Probabl Cause ซึ่งเป็นถ้อยคําในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4 อันเป็นเง่ือนไขในการยึดสิ่งของ เมื่อนํามาเทียบเคียงกับหลักการที่
กําหนดไว้ในประมวลวิธีพิจารณาความอาญาแล้วน่าจะมีความหมายเทียบเคียงได้กับบทบัญญัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 59/1 ที่ ว่า”ก่อนออกหมายจะต้องปรากฏ
พยานหลักฐานตามสมควรที่ทําให้ศาลเช่ือได้วามีเหตุที่จะออกหมาย เพราะ ในการพิจารณาการยึด
สิ่งของ ย่อมมาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่น่าเช่ือถือและมีเหตุผลเพียงพอที่จะยึด
ได้หรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติในมาตรา 59/1 แล้ว หมายความได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าว
กําหนดให้มีการเสนอพยานหลักฐานที่เพียงพอที่ทําให้น่าเช่ือว่ามีวัตถุสิ่งของที่ต้องการยึด  

 
4.2.2 ประเทศอังกฤษ   
ประเทศอังกฤษน้ัน ในการตรวจค้นเรื่องคอมพิวเตอร์พีซีในที่รโหฐานก็ดี การตรวจค้นข้อมูล

อันเป็นความลับในระบบเครือข่ายดังกล่าวแล้วก็ดี เมื่อทําการตรวจค้นมาได้แล้วตํารวจอังกฤษจะยึด
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ ต้องพิจารณาตาม PACE มาตรา 18 และมาตรา 19 
ที่ว่า  

PACE มาตรา 18 “เมื่อค้นแล้วตํารวจต้องทําบันทึกการค้น และบันทึกรายการสิ่งของที่ค้นละ
ยึด รายการเหล่าน้ันผู้ค้นต้องมอบให้แก่เจ้าของบ้าน เมื่อผู้น้ันร้องขอ” 

                                                        
84 Black’s Law Dictinary, 7th ed. (St.Paul, Minn: West Group, 1999), p. 1219. 
85 Charles H. Whitebread and Christopher Slobogin, Procedure: An Analysis 

of Cases and Concepts, 4th ed. (New York: Foundation Press, 2000), p. 141. 
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 PACE มาตรา 19 “ตํารวจยึดวัตถุที่มีเหตุผลเช่ือว่าพยานหลักฐานที่เก่ียวกับการสอบสวน 
หรือความผิดอ่ืน หรือมีความผิดอ่ืนรวมอยู่ด้วย หรือมีความจําเป็นต้องยึดเพ่ือป้องกันการเคลื่อนย้าย 
ซ่อนเร้น หรือทําลายหลักฐาน” 

ดังน้ัน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยึดได้เป็นวัตถุที่ใช้เป็นพยานหลักฐานเก่ียวกับการสอบสวนที่
ตํารวจอังกฤษมีอํานาจยึด นอกจากน้ีข้อมูลที่เก็บไว้ฮาร์ดดิสก์ภายในเคร่ืองก็เป็นวัตถุที่สามารถยึดได้
เช่นกัน เว้นแต่ว่าข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งจะต้องพิจารณาเรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกอบ อีกทั้งผู้เขียนยังเห็นว่าปกติข้อมูลคอมพิวเตอร์ในกฎหมายลักษณะพยานของอังกฤษไม่
สามารถพิสูจน์ด้วยตัวมันเองในกระบวนการพิจารณาคดีอาญาได้ เน่ืองจากโดยทั่วไปแล้ว รายงานที่
ประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ (Printouts) จะเป็นพยานบอกเล่า (Hearsay) เพราะเป็นสิ่งที่ทําด้วยมือ
มนุษย์ ซึ่งห้ามรับฟังตามกฎหายอังกฤษ Criminal Justice Act 1988 มาตรา  24 แต่ในทางกลับกัน
คอมพิวเตอร์อาจใช้เป็นเครื่องกล หรือเครื่องมือในการคํานวณ Printouts จึงไม่น่าจะเป็น Hearsay 
เสมอไป ถ้าผู้ย่ืนพยานหลักฐาน ดังกล่าวได้แสดงให้แสดงเห็นว่า คอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้ในในธุรกิจอัน
เป็นปกติ และข้อมูลดังกล่าวได้รับการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์อย่างเป็นปกติ 

 ในคดีอาญาพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์จะพิจารณาจากกฎหมาย The Police and 
Criminal Evidence Act 1984 มาตรา 69  ในฐานะที่ย่ืนพยานประเภทน้ีแบบพยานเอกสาร 

มาตรา 60 วางหลักไว้ว่า ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย พยานหลักฐานที่
ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ เอกสารที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์จะไม่ยอมให้นําเข้าพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเว้นแต่ 

1. ไม่มีเหตุผลที่จะเช่ือได้ว่าพยานเอกสารนั้นมีข้อผิดพลาดจากการใช้คอมพิวเตอร์น้ัน
ประมวลผล 

2. ในขณะเวลาท่ีคอมพิวเตอร์ประมวลผล กระบวนการในการพิมพ์เอกสารไม่เกิดความ
ผิดพลาด และมีความถูกต้องแท้จริงในเน้ือหา 
 ในคดีอาญาน้ียอมรับฟังพยานหลักฐานจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีความ
ผิดพลาดในกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์ และพยานน้ันมีความถูกต้องแท้จริงไม่ถูกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงในเนื้อหาก็รับฟังได้ สําหรับประเทศอังกฤษแล้วหลักน้ีในคดีอาญากลับเป็นบรรทัดฐานใน
คดีแพ่ง เมื่อวิเคราะห์หลักการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมายอังกฤษ ดังกล่าวแล้วจะ
เห็นว่าจําเป็นต้องมีการรับรองความถูกต้องแท้จริงของพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารหรือพยานวัตถุซึ่ง
เป็นหลักเก่าแก่ของกฎหมายคอมมอนลอว์อยู่แล้ว การรับรองความถูกต้องแท้จริงน้ีต้องมีลายมือช่ือ
บุคคลที่รับผิดชอบในกระบวนการทํางานของคอมพิวเตอร์น้ัน 
 โดยสรุป การค้นและยึดพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอังกฤษ ตํารวจ
อังกฤษมีอํานาจกระทําได้โดยใช้อํานาจตามกฎหมาย The Police and Criminal Evidence Act 
1984 ดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งทั้งบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจค้นในเคหสถาน และการตรวจค้นข้อมูลที่
เป็นความลับ สําหรับส่วนที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Data Protection Law 1998) ด้วย สําหรับกฎหมายลักษณะพยาน
น้ันอังกฤษมีบทบัญญัติในเรื่องการรับฟังพยานจากคอมพิวเตอร์ไว้ชัดเจนดังที่กล่าวมาแล้ว 
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4.2.3 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี เป็นกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ก็มีปัญหาในเรื่อง

การค้นเช่นเดียวกัน การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบ LAN, ระบบ WAN และระบบอินเทอร์เน็ต 
ตํารวจ หรือพนักงานอัยการ ก็ต้องมีหมายค้น โดยหมายค้นต้องระบุรายละเอียดไว้ดังน้ี  

มาตรา 107 “รายละเอียดในหมายค้นจะต้องระบุมูลเหตุแห่งการค้น บุคคล และสิ่งของที่
จะต้องค้นด้วย” ซึ่งถือว่าประสบปัญหาเช่นเดียวกันกับประเทศอ่ืน ประเทศเยอรมัน จึงใช้มาตรการ
ทางกฎหมายคล้ายกับประเทศอ่ืนคืออ้างเหตุเร่งด่วนในกรณีที่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากน้ียังจัดต้ังองค์กรทําหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน เช่นกรณีเร่งด่วนการสั่งให้ค้นอาจทําได้โดย
พนักงานอัยการ หรือพนักงานตํารวจผู้ช่วยอัยการ รวมถึงประเทศเยอรมันมีกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 99 ได้ให้อํานาจค้น ยึดสิ่งของที่เป็นจดหมาย ไปรษณีย์ โทรเลข และล่วงรู้
ความลับของผู้ต้องหา เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน สรุปคือ การได้มาโดยวิธีใดไม่สําคัญไปกว่า
ประโยชน์ของการสอบสวน ซึ่งตํารวจเยอรมันสามารถใช้กฎหมายข้อน้ีและขอความร่วมมือจาก ISP 
การดําเนินการค้นในที่รโหฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา ได้แก่ กรณีการออกหมาย
ค้น มาตรา 105 วรรคแรกที่ว่า “หมายค้นออกโดยศาล คือผู้พิพากษาสอบสวน เว้นแต่กรณีเร่งด่วน
การสั่งให้ค้นในเคหสถาน อาจทําได้โดยพนักงานอัยการ หรือพนักงานตํารวจผู้ช่วยอัยการ” 
 การค้นตามกฎหมายของประเทศเยอรมันจะต้องระบุรายละเอียด ตามมาตรา 107 
รายละเอียดในหมายค้นจะต้องระบุมูลเหตุแห่งการค้น บุคคล และสิ่งของที่ต้องการค้นด้วย” 
 “ห้ามมิให้ค้นเคหสถานในระหว่างกลางคืน เว้นแต่เป็นการค้นสถานท่ีทางธุรกิจที่เปิดบริการ
สาธารณชนในเวลากลางคืน หรือความผิดซึ่งหน้า หรือกรณีฉุกเฉินหรือการค้นนักโทษที่หลบหนีที่คุม
ขัง”นอกจากน้ีใน มาตรา 99 ได้ให้อํานาจตํารวจในการค้น ยึดสิ่งของที่เป็นจดหมาย ไปรษณีย์ โทร
เลข โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องขอคําสั่งจากศาลให้ยึดได้ มาตรา 100 วรรคแรก มิใช่กระทําได้โดย
พลการ ซึ่งบทบัญญัติน้ีกฎหมายมีเจตนารมณ์จะให้อํานาจเจ้าหน้าที่ไว้เป็นพิเศษ เพ่ือประโยชน์ในการ
สอบสวน ซึ่งตํารวจเยอรมัน สามารถใช้กฎหมายข้อน้ี และขอความร่วมมือจาก ISP 
 ความน่าเช่ือถือของการค้น ยึด พยานหลักฐาน กล่าวคือ ตามกฎหมายเยอรมันอาจอยู่ที่
วิธีการค้นที่เคร่งครัดตามมาตรา 106 วรรคแรก 
 มาตรา 106 วรรคแรก “การค้นต้องกระทําต่อหน้าเจ้าของสถานที่ หากไม่อยู่จะต้องกระทํา
ต่อหน้าผู้แทนญาติ หรือเพ่ือนบ้าน” 
 สําหรับในประเทศเยอรมันการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ ตํารวจตาม
บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อยก็สร้างความน่าเช่ือถือต่อศาลได้ว่าเจ้าหน้าที่โปร่งใส 
พยานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาน่าจะตรงกับความจริงขณะที่ค้น 
 นอกจากน้ี การยึดพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวข้องกับมาตรา 94 ที่วาง
หลักว่า “สิ่งของที่อาจเป็นพยานหลักฐานสําคัญในการสอบสวน หรือสิ่งของที่ริบไว้จะต้องจัดให้อยู่ใน
อารักขา หรือทําให้ปลอดภัยทางใดทางหน่ึงการยึดสิ่งของ ที่อยู่ในความครอบครองของบุคคล หรือไม่
ยอมส่งให้ด้วยความสมัครใจให้ขอคําสั่งศาล”ในขณะที่ประเทศเยอรมัน น้ันไม่มีบทบัญญัติพิเศษโดย
เฉพาะที่จะลงโทษพวกอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่หากมี
บทลงโทษทางอาญา German Criminal Code 1974 แก้ไขเพิ่มเติม (StGB:Strafgesetzbuch) ใน
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การตรวจค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในความครอบครองของมนุษย์ในที่รโหฐาน เช่น ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์พีซี (PC) ในที่รโหฐานต้องปฏิบัติตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(StGB:Strafgesetzbuch) ซึ่งจําต้องเข้าใจกระบวนการทางวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ ใน
ประเทศเยอรมัน การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือทราบข้อเท็จจริงในเน้ือหา 
นอกจากพนักงานอัยการแล้วยังมีองค์กรอ่ืน ๆ ที่ช่วยในการสอบสวน คือ สํานักงานอาชญาวิทยาแห่ง
สหพันธรัฐ Bundekrimnalamt หรือเรียกช่ือย่อว่า BKA มีตํารวจ 2 ประเภท คือ ข้าราชการตํารวจ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยของพนักงานอัยการ และข้าราชการตํารวจอ่ืน ๆ ส่วนผู้พิพากษาสอบสวนนั้น จะเป็นผู้
อนุญาตใช้มาตรการบางอย่างในการสอบสวนของพนักงานอัยการ โดยเป็นผู้ตรวจสอบว่ามาตรการที่
ใช้น้ัน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
 สรุปกฎหมายเยอรมันในปัจจุบันการรวบรวมพยานหลักฐานคล้ายกับกฎหมายประเทศไทย 
พนักงานตํารวจกระทําภายใต้บทบัญญั ติของกฎหมายที่ ให้ อํานาจไว้เท่ าน้ัน  การรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พัฒนากฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถรองรับแต่พัฒนาจาก
กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และ ศาลมีอํานาจอย่างกว้างขวางใน
การที่จะใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่เสนอโดยคู่ความ และดุลพินิจน้ีจะถูกโต้แย้งไม่ได้ 
 
4.3 ปัญหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

 
ปัญหาของประเทศไทยพบว่าภาครัฐขาดแคลนบุคคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านในการ

สืบสวนสอบสวนและดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่ทราบกันโดยท่ัวไปว่าความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารนํามาซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์และไม่ว่าจะเป็น
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรืออาชญากรรมทั่วไปก็ล้วนเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจําวันของประชาชนส่วนใหญ่ การใช้โทรศัพท์ การส่งแฟกซ์ ส่งอีเมลล์  
เก่ียวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น ดังน้ัน การก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงกระทําได้ทุกที่
ทุกเวลาที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงจะพบเห็นประชนชนจํานวนมากประสบกับปัญหาถูกหลอกลวง 
ฉ้อโกง ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รัฐขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนปราบปรามการกระทําความผิดทางเทคโนโลยี รวมถึงพนักงานสอบสวนที่มีบทบาทสําคัญใน
การรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อํานาจพนักงานสอบสวน
ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต้องประสานหน่วยงานอ่ืน ๆ ในการขอข้อมูลซึ่งในทางปฏิบัติ
ทําให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานด้วยหนังสือราชการ   

ปัจจุบันการกระทําความผิดอาญาส่วนใหญ่จะมีพยานหลักฐานที่ เก่ียวข้องกับพยาน
อิเล็กทรอนิกส์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือสามารถเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 24 
ช่ัวโมง จึงเกิดคดีขึ้นมากมาย เช่น การหลอกให้โอนเงินซึ่งการโอนเงินกระทําได้โดยง่ายไม่ต้องเดินไป
ธนาคารเหมือนเช่นในอดีต การโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ มากขึ้นจึงง่ายต่อการก่อ
อาชญากรรม เมื่อศึกษาถึงอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กลับไม่พบว่าได้มีการบัญญัติอํานาจพิเศษในการเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์แก่พนักงาน
สอบสวน 
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 การรวบรวมพยานหลักฐานส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะขอความร่วมมือหรือการออกหมายเรียก
ซึ่งจากการปฏิบัติจริงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เช่น ธนาคารเจ้าของข้อมูลที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานไม่ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเอกสารข้อมูลของผู้กระทําความผิด บริษัทผู้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายต่าง ๆ เพราะส่วนใหญ่จะอ้างว่าเป็นความลับของลูกค้า หรือถึงแม้จะให้ก็ใช้
เวลานานซึ่งส่วนมากต้องติดตามด้วยตัวเองทําให้พนักงานสอบสวนต้องมีภาระในการติดตาม
พยานหลักฐาน คดีเกิดความล่าช้า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่ 
เก่ียวกับอํานาจหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันให้กฎหมายมี
ช่องว่างทําให้ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ ภาคเอกชนขาดจิตสํานึกในเรื่องธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สมควรให้หน่วยงานที่กํากับดูแลองค์กรภาคเอกชนท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในการควบคุมธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ร่วมกบหน่วยงานของรัฐมากย่ิงขึ้น 

มาตรการปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยงานรัฐ เป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทํา ขาด
ความร่วมมืออย่างจริงจัง มีข้าราชการและนักการเมืองให้ความร่วมมือ กับขบวนการอาชญากรรม 
และมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศของหลายประเทศ ยังไม่ก้าวหน้ามาก
การกระทําความผิดมีลักษณะเป็นอาชญากรข้ามชาติมากขึ้นโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกระทบทั้ง
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและความสงบสุขในสังคม และเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่ท้าทาย 
อํานาจรัฐ โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออก และอาเซียนกําลังเป็นเป้าหมายที่สําคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
อาชญากรรมที่เป็นปัญหาสําคัญในอาเซียน ได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าพืชพันธ์ุและสัตว์ป่า 
การฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และโจรสลัด โดยอาชญากรข้ามชาติจํานวนมากเข้ามาทํา
ธุรกิจข้ามแดนในอาเซียน เช่น ขบวนการยากูซ่า รัฐควรแสวงหามาตรการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศต่อไป 

 



 
บทที่  5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรปุ 
 

เน่ืองจากการก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ น้ันมีความยากต่อการตรวจพบ
พยานหลักฐาน และยากต่อการพิสูจน์ความรับผิด นอกจากน้ันการกระทําความผิดสามรถทําได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งน่ันหมายถึงอาจส่งผลเสียหายในวงกว้าง มาตรการด้านกฎหมายเป็นนโยบายของรัฐบาล
ไทยประการหนึ่งที่นํามาใช้ในการต่อต้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้การบัญญัติกฎหมายเพื่อ
กําหนดว่าการกระทําใดบ้างที่มีโทษทางอาญาและปัจจุบันประเทศไทยยังมีกฎหมายเฉพาะที่เก่ียวข้อง
กับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 พระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 แต่กลับไม่ได้ส่งผลให้การ
ปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควรจะเป็น อันเน่ืองมาจาก
อาชญากรรมประเภทน้ีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนถึงการกระทําความผิดอาจเกิดขึ้นใน
ต่างประเทศแต่ส่งผลร้ายกับประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากต่อการที่จะสืบสวนหาตัว
ผู้กระทําความผิดและอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกสห์รืออาชญากรรมไซเบอร์ยังใหม่ต่อกระบวนการ
ยุติธรรมในประเทศไทย 

แม้ว่าประเทศไทยกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์จะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่หน่วยงานฝ่าย
กระบวนการยุติธรรมก็ยังไม่สามารถนํากฎหมายมาจัดการกับเหล่าอาชญากรไฮเทคเหล่าน้ีได้  การ
พิจารณาคดีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ เก่ียวข้องกับการรวบรวม
พยานหลักฐานจะต้องมีความรู้ทางด้าน Information Security และเจาะลึกในการพิสูจน์หลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ หรือ นิติคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics) ซึ่งหมายถึง การแสวงหา การ เก็บ
รักษา วิเคราะห์ และการนําเสนอพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์  แฟกซ์ อีเมล์ อินเทอร์เน็ต  กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การใช้กระบวนการที่จะระบุ บ่งช้ี เก็บ
รักษา และ กู้คืน บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐานและมีความสําคัญต่อการสืบสวน 
ปัญหาก็คือ ผู้ที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ, เจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ของกระทรวงยุติธรรม, เจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ผู้พิพากษา 
และ อัยการ ตลอดจน ทนายความ มีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่อง Computer Forensics 
เพ่ือที่จะสามารถดําเนินการไต่สวนคดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

จากการวิจัยพบว่าการแสวงหาพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือดําเนินคดีกับผู้กระทํา
ความผิดกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร หรืออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีปัญหา
อยู่หลายประการสรุปได้ ดังน้ี 
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 1. การค้น เน่ืองจากการค้นในที่รโหฐานจําเป็นต้องขอหมายค้น การขอหมายค้นก็ต้องมีเหตุ
อันควรเชื่อว่ามีพยานหลักฐานในสถานที่ที่จะค้นน้ัน ในขณะที่สํานักงานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ต่าง ๆ ของไทยมีเขตที่ต้ังอยู่อย่างกระจัดกระจายมิได้อยู่ภายในเขตเดียวกันเหมือนต่างประเทศ การ
ขอหมายศาลจึงต้องใช้เวลาเดินทาง ในขณะที่เดินทางไปขอหมายค้น อาชญากรก็อาจมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือทําลายพยานหลักฐานไปแล้ว หมายค้นยังต้องระบุสถานที่ค้นอย่างชัดเจน แต่
อาชญากรรมประเภทน้ีไม่มีขอบเขต สามารถเข้าสู่ข้อมูลได้จากหลายสถานที่ในโลกเพ่ือเข้าระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นพยานหลักฐานในคดี เพ่ือทําลายพยานหลักฐานโดยเฉพาะคนร้ายสมคบกัน
หลายคนย่ิงง่ายต่อการสื่อสารถึงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การทําลายหลักฐานจึงเป็นเรื่องง่าย
สําหรับอาชญากร 
 ด้วยลักษณะของพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อนจําเป็นต้องใช้
ความรวดเร็วในการเข้าถึง การดําเนินการขอหมายค้นจึงเกิดความล่าช้า การท่ีรัฐประสงค์จะให้ความ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงสร้างหลักประกันสิทธิของประชาชนด้วยการกําหนดมาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยองค์กรศาล และในส่วนอํานาจในการออกหมายค้นกําหนดให้ศาลมี
อํานาจแต่ผู้เดียว แม้แต่การค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เข้าไปค้นหา
หลักฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีการรุกล้ําเข้าไปในท่ีรโหฐานก็ใช้หมายค้น
เช่นเดียวกันเพราะถือว่ามีการล่วงล้ําเข้าไปในพ้ืนที่อันสงวนไว้เป็นสิทธิส่วนตัว การค้นจนจึงต้องมี
หมายค้น 
 2. การยึด พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งไม่มี
รูปร่าง จะทําได้โดยวิธีใด หากข้อมูล ที่จะยึดมาจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้อ่ืน และมีอยู่
มากมายหลายแห่ง จะสามารถยึด ทั้งระบบได้หรือไม่ อย่างไรจึงเป็นปัญหาของพนักงานสอบสวน  

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทย ก็ได้มีการบัญญัติใน
เรื่องอํานาจของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไว้ในการตรวจค้น ยึด หลักฐานพยานมาตรา 24 ให้
พนักงานสอบสวนคด ีพิเศษม ีอํานาจเข้าไปในเคหสถาน หรือสถานท่ีใด ๆ  เพ่ือตรวจค้น เมื่อมีเหตุ
สงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระทําความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อนอยู่ หรือมี
ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทํา
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเช่ือว่าเน่ืองจาก
การเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลน้ันจะหลบหนีไป หรือทรัพย์สินน้ันจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน 
ทําลาย หรือทําให้เปล ี่ยนสภาพไปจากเดิม มีอํานาจค้นบ ุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตาม
สมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทําความผิด หรือจะใช้ในการกระทํา
ความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้้ มีอํานาจสอบถามเป็นหนังสือหรือเรียก
ให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องมาเพ่ือให้ถ้อยคํา ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพ่ือ
ตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา มีอํานาจทําหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใด ๆ มา
เพ่ือให้ถ้อยคําใด ๆ  ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือตรวจสอบ 
หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา มีอํานาจยึด หรืออายัดทรัพย์ส ินที่ค้นพบ หร ือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (1) 
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(2) (3) และ (4) การใช้อํานาจตามวรรคหน่ึงให้พน ักงานสอบสวนคด ีพ ิเศษปฏ ิบ ัต ิปฏิบัติตามข้อบังคับ
ท ี่ กพค.กําหนดเฉพาะ 

มาตรา 25 ในกรณ ีที่มีเหต ุอ นัควรเช ื่อได้ว่า เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทาง 
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิว เตอร์ เคร ื ่องม ือ หร ืออ ุปกรณ์ในการส ื ่อสาร ส ื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หร ือส ื ่อทางเทคโนโลย ีสารสนเทศใด ถ ูกใช้หร ืออาจถ ูกใช้ เพ ื ่อประโยชน์ในการ 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

สภาพปัญหาที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหามาแล้วใน บทที่ 4 และบทสรุปผู้วิจัย
พบว่าประเทศไทยจําเป็นจะมีการบัญญัติกฎหมายให้อํานาจพนักงานสอบสวนท่ัวไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสามารถเข้าถึงพยานหลักฐานซึ่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม
สมควร กรณีเร่งด่วนและกรณีที่เป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งง่ายต่อการ
ทําลายให้อํานาจพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้มีอํานาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

ควรจะมีการนํามาบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเฉพาะกรณีที่เป็นการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงควรให้มีอํานาจเหมือนกับพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 18-21 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 ที่มี
อํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐาน มีอํานาจในการเข้าตรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ ในกรณีมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าน่าจะมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโดยมีอํานาจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือให้การดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติน้ีมีประสิทธิภาพจึงได้มีหลักการพิเศษ
เพ่ิมขึ้น 2 ประการคือ การเพ่ิมวิธีการพิเศษในการสืบสวนและสอบสวน และการเพ่ิมให้มี “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” เข้ามามีอํานาจในการสืบสวนและความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีด้วยนอกเหนือจาก
พนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยกล่าวถึงอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังน้ี 
การสืบสวนพิเศษตามการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ถือเป็นการ
รวบรวมพยานหลักฐานในทางคดีที่เก่ียวกับความผิดอาญาในส่วนของความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์
น้ันค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนเพราะผู้รวบรวมพยานหลักฐานนอกจากจะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเก่ียวกับกฎหมายแล้วยังต้องมีความรู้เช่ียวชาญในส่วนของคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งบุคคล
ประเภทน้ีมีน้อย ดังน้ันเมื่อใช้หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดความ
บกพร่องในการรวบรวมพยานหลักฐาน  
 
 5.2.1 อํานาจในการค้น 
 จากปัญหาในการระบุขอบเขตอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้นน้ันมีข้อจํากัดในการ
ค้นอยู่มากเน่ืองจากกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้พนักงานสอบสวนทั่วไปไม่มีอํานาจพิเศษในการค้น การ
ค้นจึงกระทําได้และถูกจํากัดภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
96 โดยอาศัยเหตุที่จะออกหมายค้นได้ต้องปรากฏตามมาตรา 69 การค้นจึงต้องมีหมายค้นและการค้น
ในที่รโหฐานจะต้องกระทําในเวลากลางวันตามมาตรา 92 และ มาตรา 96  ซึ่งผู้วิจัยเห็นเห็นว่า
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พยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะเฉพาะคือสามารถถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย ควร
ให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายมาตราดังกล่าวข้างต้นให้พนักงานสอบสวนสามารถระบุขอบเขตสถานที่ที่
จะทําการค้นไว้ได้อย่างกว้าง ๆ และสามารถระบุได้หลายแห่งในหมายค้นและหากเป็นการค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ควรอาศัยเหตุที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 96 (2) กรณีฉุกเฉินอย่างย่ิงพนักงาน
สอบสวนจึงจะสามารถเข้าค้นได้ทั้งกลางวันกลางคืน  

พยานหลักฐานที่เก่ียวกับการกระทําความผิดของอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่
สามารถที่จะถูกลบ ทําลาย ยักย้าย แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ง่าย และสามารถกระทําได้อย่างรวดเร็วควร
ให้อํานาจพนักงานสอบสวนเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตลอด 24 ช่ัวโมง กรณีมีเหตุอันควร
เช่ือว่ามีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่หากเวลาเน่ินช้าจะมีการยักย้ายถ่ายเท หรือทําลายไป และควรให้มี
อํานาจดําเนินการค้นได้โดยใช้ตีความตามมาตรา 98 (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ว่าหากการกระทําความผิดเก่ียวกับเทคโนโลยีและพยานหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
การค้นและพบควรให้เป็นความผิดซึ่งหน้าพนักงานสอบสวนจึงจะมีอํานาจในการค้นสิ่งของอ่ืนใน
สถานที่ที่จะค้นน้ันได้ด้วย ในที่น้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้การกระทํา
ของเจ้าพนักงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย 
 นอกจากน้ันผู้วิจัยเห็นว่าควรมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการ
รวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถท่ีจะทําการกู้หรือทําให้ข้อมูลที่ถูกลบกลับคืนมา
อย่างเดิมได้ด้วย โดยให้บัญญัติกฎหมายเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตาม
มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่ากรณีการรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะท่ี
เก่ียวข้องกับพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนจึงจําเป็นต้องมีการสืบสวน
สอบสวนหาพยานหลักฐานเป็นกรณีพิเศษ พนักงานสอบสวนควรมีอํานาจเช่นเดียวกันกับพนักงาน
สอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาตรา 21 
มาตรา 24 และมาตรา 25 ด้วย 
 

5.2.2 การแสวงหาและการรวบรวมพยานหลักฐานที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์         
ของพนักงานสอบสวน 

          การสืบสวนสอบสวนในคดีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าหน้าที่คนใดคน
หน่ึงจะกระทําได้เหมือนคดีอาชญากรรมธรรมดาทั่วไป แต่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบต่าง ๆ  ของเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ น้ัน ๆ  รวมถึงมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสถานท่ี
เกิดเหตุจึงมีความสําคัญและพยานหลักฐานประเภทน้ีมีความแตกต่างจากคดีอาชญากรรมธรรมดา
ทั่วไป การเก็บรวบและตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานน้ันปัญหาที่พบไม่ใช่ “การใช้เครื่องมือ” แต่อยู่ที่ 
“กระบวนการ”ดังน้ันคนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานคนทําคดีและคนตรวจพิสูจน์จึงมีความสําคัญเพ่ือ
ไม่ให้พยานหลักฐานเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้ังใจ   
 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data) มีลักษณะเฉพาะคือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ง่าย ซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องตามให้ทันความพยายามกลบเกลื่อนร่องรอยของคนร้าย สําหรับความก้าวหน้า
ของเคร่ืองมือ เช่น ฮาร์ดดิสก์ที่ขนาดความจุเพ่ิมมากขึ้นทุกวัน ทําให้ต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ที่
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นานขึ้นในขณะที่ทํางานแข่งกับเวลาควรมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานของไทยมากข้ึน ควร
มีการฝึกอบรมความรู้ขั้นสูงทางด้าน Information Security ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพนักงาน
สอบสวนตลอดจนผู้ที่ เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมจนถึงขั้นศาล หน่วยงานภาครัฐควรให้
ความสําคัญเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าวในเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และพัฒนาให้พร้อมรับกับกฎหมายอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเพ่ือปราบเหล่า
อาชญากรทางเทคโนโลยีที่นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น และมีรูปแบบคดีก็ทวีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้ผู้ที่
เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถนํากฎหมายมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่สุด  
 หมายเหตุ จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังพบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวม
พยานหลักฐานแยกกันทําจึงไม่สามารถจะกระทําได้อย่างรวดเร็วการประสานขอความร่วมมือไม่ใช่จุด
เดียวจบเกิดความยุ่งยาก ล่าช้า ผู้วิจัยเสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานพิเศษ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินคดีกับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่จํากัดอยู่
แค่การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ มีความรู้ความ
ชํานาญทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากนักกฎหมาย การขอหมายค้นสามารถ
ขอผ่านอินเตอร์เน็ตได้ใช้เมล์และศาลอนุมัติส่งกลับมายังอีเมล์ผู้มีหน้าที่ ย่ืนคําขอ เช่ือว่าจะเกิด
ประสิทธิภาพอย่างสูงต่อการดําเนินคดีกับอาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่เน่ืองจากผู้วิจัยมีระยะเวลา
จะจัดจึงขอเสนอแนวทางไว้พอสังเขปเท่าน้ัน เพ่ือรองรับการเทคโนโลยีในอนาคตต่อไป 
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